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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del 
af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Bo- og Opholdsstedet Grennessminde i Tåstrup

Hovedadresse Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup

Kontaktoplysninger Tlf: 41918212
E-mail: hda@gminde.dk
Hjemmeside: http://www.gminde.dk

Tilbudsleder Hanne Danielsen

CVR nr. 16343943

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted)

Målgrupper 16 til 23 år ()

18 til 30 år (udviklingshæmning, andre psykiske vanskeligheder)

Pladser i alt 55

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Efterværn og under 
18 år  

8 almindeligt 
socialpædagogisk 
opholdssted (§ 66, 
stk. 1, nr. 5), 

Selsmosevej Strongvej 19
2630 Tåstrup

8 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Pladser på afdelinger 16
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Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 23-10-2018

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Dahl (Tilsynskonsulent)

Kirsten Ølshøj (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 17-09-18: Køgevej 239B, Ishøj (Anmeldt)
17-09-18: Strongvej 19, 2630 Taastrup (Anmeldt)
17-09-18: Selsmosevej 20, 2630 Taastrup (Anmeldt)
17-09-18: Vesterparken 13, 2630 Taastrup (Anmeldt)
17-09-18: Taastrup Hovedgade 159, 2630 Taastrup (Anmeldt)
17-09-18: Taastrup Hovedgade 160, 2630 Taastrup (Anmeldt)
17-09-18: Taastrup Hovedgade 175, 2630 Taastrup (Anmeldt)
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har den 17. september 2018 aflagt anmeldt driftsorienteret tilsyn på Bo- og Opholdsstedet 
Grennessminde med besøg i samtlige afdelinger, herunder dialoger med hjemmeværende borgere. 
Borgerperspektivet er inddraget ved dialog med borgere fra forskellige afdelinger, deltagelse i samling i en 
afdeling/bofællesskab samt besvarelse af spørgeskemaer fra 29 ud af 49 mulige borgere. 
Endvidere har socialtilsynet været i dialog med daglig leder samt pædagogisk leder og medarbejderrepræsentanter 
fra fire afdelinger.

Bo- og Opholdsstedet Grennessminde er godkendt med 6 bofællesskaber, hvoraf 2 betegnes som intensive 
afdelinger, 3 som standard afdelinger og 1 som udslusningsafdeling. Der er differentieret takst på de forskellige 
tilbudstyper.
Tilbuddet drives med i alt 55 pladser, hvoraf 6 pladser aktuelt er ledige.
Pladserne fordeler sig således: 
9 pl Tåstrup Hovedgade 159 (standard tilbud)
9 pl Strongvej (standard tilbud)
8 pl Vesterparken (standard tilbud))
8 pl Selsmosevej (udslusnings tilbud)
6 pl Køgevej 239 (intensivt tilbud)
7 pl Tåstrup Hovedgade 160 (intensivt tilbud)
8 pl til unge under 18 på Tåstrup Hovedgade 160 (intensivt tilbud)
Socialtilsynet godkendte udvidelse med en akutplads efter servicelovens § 107 i det Intensive tilbud i april 2018. 
Alle pladser drives som midlertidige botilbud til voksne efter servicelovens § 107. Dog kan de 8 pladser på Tåstrup 
Hovedgade 160 oprettet som socialpædagogisk opholdssted efter servicelovens § 66 stk. 1, nr. 5. benyttes flexibelt 
og efter behov som pladser etableret efter § 107.

Målgruppen er unge og voksne i alderen 16 til 30 år, som er psykisk udviklingshæmmede og som har eventuelle 
tillægsdiagnoser.

Grennessminde rummer foruden bodel også STU og dagtilbud. 
Formålet med indsatsen i bodelen er at udvikle og styrke den unges sociale, personlige og praktiske færdigheder 
samt afklare fremtidigt støttebehov, når borgerne på sigt skal etablere sig i et bofællesskab eller egen lejlighed med 
eller uden støtte.

Socialtilsynets samlede konklusion er, at Bo- og Opholdsstedet Grennessminde fortsat lever op til 
kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynet konkluderer på baggrund af nærværende tilsyn, at borgerne generelt trives i tilbuddet, og tilbuddet 
arbejder relevant med de opstillede udviklings- og opmærksomhedspunkter fra tilsyn i november 2017.

Tilbuddet har større fokus på målgrupper og sammensætning i de enkelte afdelinger. Særligt en afdeling er 
udfordret i forhold til antal og sammensætning. 

Ledelsen har på kompetent vis, med strategi og nærværende ledelse iværksat tiltag, som skal sikre synlighed i 
opgavefordeling, større kontinuitet og kvalificering af dokumentationspraksis til gavn for borgerne. 

Tilbuddets fysiske rammer er udfordret ved ikke at være bygget til formålet og af ældre dato. Socialtilsynet 
konstaterer, at der er igangsat tiltag, som på sigt skal sikre tidsvarende fysiske rammer, som er målrettet 
målgruppens behov. 

I forhold til økonomi er dette ikke behandlet under indeværende tilsyn. Der er på baggrund af tidligere indsendte 
oplysninger om budget 2018 samt regnskab for 2017, fortsat opmærksomhed på solvensgraden. Budget 2018 og 
årsrapport for 2017 er godkendt, og der har i 2017 været et overskud og i tilbuddets først 3 måneder været et 
højere overskud end forventet, hvilket bevirker at overskuddet for 2018 bliver mindst som forventet.

Særligt fokus i tilsynet

Udviklingspunkter fra 2017 samt hele kvalitetsmodellen med særligt fokus på tema sundhed og trivsel.
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Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang  
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Bo- og Opholdsstedet Grennessminde har fokus på uddannelse og beskæftigelse, som et 
væsentligt aspekt for borgernes deltagelse i samfundslivet. 
Størstedelen af borgerne går på  Grennessmindes  STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) eller er i 
beskæftigelse på et af værkstederne.
En overvejende del af de unge er meget tilfredse med deres uddannelse eller beskæftigelse.

Tilbuddet har lagt rammer for, hvordan de fremadrettet i højere grad i samarbejde med borgerne kan opstille mål 
for, hvordan botilbuddet kan understøtte, at borgerne trives og udnytter deres fulde kompetencer i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet er fortsat i proces med at få implementeret planerne i praksis, hvilket er en 
proces, som socialtilsynet fortsat vil følge.
Indsatsen er fortsat under implementering og udviklingspunkt fra tidligere tilsyn vil derfor videreføres.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Opstille mål for beskæftigelse eller uddannelse i samarbejde med borgerne.
Fortsætte proces med at få implementeret planerne i praksis.

Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter op om, at borgerne er i beskæftigelse. Borgerne skal have et dagtilbud, 
og borgerne motiveres og støttes i at have et stabilt fremmøde. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet er i opstartsfase i forhold til systematisk at opstille mål for beskæftigelse 
sammen med borgerne, og have ugentlige samtaler med borgerne, for at borgerne har det undervisnings- eller 
beskæftigelsestilbud, som bedst støtter dem i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse.
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Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Socialtilsynet opstillede ved tilsyn i november 2017 et udviklingspunkt, som skal understøtte den proces som 
tilbuddet har iværksat med at sikre at borgerne trives og udnytter deres fulde kompetencer, i forhold til uddannelse 
og beskæftigelse. 
Tilbuddet oplyser i bilag vedr. udviklingsarbejdet i 2018, at det er obligatorisk udviklingsmål i alle pædagogiske 
planer og de følges på ugemøderne mellem tovholder/anden fast medarbejder og den unge. Tilbuddet angiver 
ligeledes at punktet er under implementering. 
I den dokumentation, som socialtilsynet gennemgår under besøget fremgår det ikke tydeligt, at der opstilles 
specifikke mål, som understøtter beskæftigelsesdelen. 

Det vægtes i bedømmelsen at 17 ud af 29 borgere i besvarelse på spørgeskema angiver at være tilfredse med 
deres skole eller dagtilbud.  10 giver en mellem (en ved ikke) eller ikke tilfredse. Enkelte, som har markeret en 
mellem glad smiley giver udtryk for, at få støtte fra medarbejderne til at passe skole eller dagtilbud. To borgere har 
ikke noget tilbud. 
Tilfredsheden understøttes af ledelsen, som oplever, at borgerne er tilfredse med deres beskæftigelsestilbud. 

Med baggrund i ovenstående bedømmes indikatoren til fortsat at være opfyldt i middel grad.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Det vægtes i bedømmelsen at 27 ud af 29 borgere svarer i spørgeskemaundersøgelse, at de har arbejde/er i skole 
eller dagtilbud, som eksempelvis STU og i gartnerlære. To borgere er ikke i tilbud. 

Medarbejdere oplyser i interview, at der er borgere som i perioder ikke er i beskæftigelse og noget af årsagen kan 
ligge i, at kommuner ikke har givet betalingstilsagn. 
Der er også borger, som har det svært og hvor tilbuddet understøtter med motiverende samtaler. Tilbuddet har 
samarbejde med bl.a. jobcenter for at sikre borgerne relevant beskæftigelse. 

Under rundvisning møder socialtilsynet borgere i flere afdelinger, som fortæller med stor glæde og stolthed om 
deres arbejde. 

Indikatoren bedømmes fortsat til i høj grad at være opfyldt.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

De er er lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der er pt. er to unge under 18 år i tilbuddet. 
Ledelsen fortæller, at der foretages registrering ved fremmøde og begge unge er tilknyttet tilbuddets interne 
skole/dagtilbud. 

Med baggrund i ovenstående hæves scoren fra 4 til 5, og indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes deltagelse i fællesskaber og sociale aktiviteter, både 
internt i tilbuddet og eksternt i lokalmiljøet. 
Borgerne giver positivt udtryk for, at de har kontakt til familie og venner både i og udenfor Grennessminde. 

Tilbuddet tilpasser løbende tværgående aktiviteter med henblik på i højere grad at matche borgernes støttebehov.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan have større fokus på at introducere borgere til tilbud, som de kan 
frekventere efter udflytning med henblik på at minimere risiko for ensomhed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i proces og fortsat har fokus på målarbejdet, herunder systematisk 
dokumentation og opfølgning for at sikre udvikling af borgernes selvstændighed og sociale relationer.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Fortsat at have fokus på målarbejdet herunder systematisk dokumentation og opfølgning i arbejdet med udvikling af 
borgernes selvstændighed og sociale relationer.

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets overordnede fokus er at styrke borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed, og at der arbejdes aktivt med temaet. 
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet fortsat kan have fokus på dokumentation og opfølgning på målarbejdet, herunder 
den pædagogiske indsats.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har stor opmærksomhed på at borgerne tilbydes aktiviteter i fritiden, herunder 
refleksion på, hvad baggrunden kan være for at fravælge disse samt behov for ledsagelse. Der ses stor alsidighed i 
de tilbud borgerne frekventerer. 
Organisering af tilbuddets klub og fællesaktiviteter vurderes at være i en løbende proces for at tilgodese borgernes 
behov. 
Tilbuddet omfatter en målgruppe, som på sigt kan flytte i mere selvstændig boform, hvor borgerne selv skal være 
opsøgende i forhold til at indgå i sociale sammenhænge. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan have fokus på 
deres funktion i, at introducere borgerne til sociale aktiviteter, som de kan benytte/opretholde efter afslutning af 
ophold på tilbuddet. 

Socialtilsynet konstaterer, at borgerne i vid udstrækning oplever at have tilstrækkelig kontakt til familie og venner 
såvel udenfor som i tilbuddet.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Det vægtes, at borger under rundvisning fortæller om støtte til i højere grad selv at kunne varetage sin økonomi. 
Tilbuddets medarbejdere oplyser, at de på forskellig måde, i de forskellige afdelinger har nogle faglige drøftelser 
om, hvordan borgerne understøttes i at få udlevet deres drømme og udnyttet de ressourcer de har. Ligeledes har 
de drøftelse af, hvordan de som ansatte kan støtte borgerne til større bevidsthed på mål i livet. 
På Selsmosevej oplyser borger, at vedkommende er på vej til at flytte i egen bolig og medarbejder oplyser, at der i 
flere tilfælde bliver bevilget efterværn, hvor medarbejdere, som borgeren er tryg ved, kan understøtte i den første 
tid. 

Det indgår, at det af stikprøve fremgår, at borger trænes i sociale færdigheder og borgeren her kan vælge 
forskellige aktiviteter. 
I anden stikprøve indgår praktisk læring med struktur. Det fremgår af dokumentationen, at der er lavet meget få 
noter på delmålet i 2018. Der kan ikke fremvises dokumentation i de spurgte afdelinger på, at opfølgning sker ud fra 
en fælles faglig vurdering af de medarbejdere, som støtter borgerne. 

Med baggrund i ovenstående ændres indikatoren til i høj grad at være opfyldt.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det vægtes, at 23 borgere ud af 29 angiver med glad smiley, at de har mulighed for fritidsaktiviteter udenfor 
tilbuddet. 5 svarer med mellem glad og en med sur.
20 ud af 29 svarer, at kunne tage på ture eller ferier med bofællesskabet fx nævnes Konga. 5 svarer med mellem 
glad og 4 med sur smiley, nogle beskriver at de ikke ønsker at deltage.
Socialtilsynet konstaterer, at der er lidt højere tilfredshed blandt borgerne, set i forhold til besvarelse på samme 
spørgsmål ved tilsyn i november 2017. 

Det fremgår af interview med borgere og under rundvisning, at der er forskellige aktiviteter i og udenfor tilbuddet, 
som borgerne frekventerer. Eksempelvis er der borger, som lige er kommet hjem efter øvelse med hjemmeværnet. 
Medarbejdere og ledere fortæller om deltagelse i arrangementer i den lokale løbeklub. Tilbuddet har ligeledes 
arrangeret løb for eksterne med stor tilslutning. 
I sommerperioden er der arrangeret Parasport, hvor tilbuddet ledsager borgerne. 

Tilbuddet har den interne klub, Klub G som flere borgere i tilbuddet benytter. 
Ledelsen oplyser at åbningstidspunkt er ændret, hvilket betyder at borgerne skal i botilbud, før de går i klub. Der er 
fast klub for unge onsdag og lørdag. Fast spisning fredag og lørdag samt brunch lørdag morgen. Der er overvejelse 
på, hvorvidt det også skal være et tilbud søndag.
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Fællesspisning opleves som et hit. 
Der er iværksat nogle aktiviteter, som har fokus på interesser, eksempelvis noget for piger. Aktiviteten gennemføres 
af studerende. Tilbuddet er ifølge ledelsen ved at inddrage borgerne i planlægning af de aktiviteter, der skal foregå i 
klubben. Medarbejdere oplyser, at input til aktiviteter i øjeblikket tages op på husmøder i bodelen. 
Der er ligeledes planlagt en temadag, hvor tilbuddets ansatte skal drøfte, hvordan aktiviteterne i tilbuddet får et 
pædagogisk indhold. 

Klubben danner også rammen for et månedligt møde mellem borgere, som tidligere har boet/gået på 
Grennessminde og de nuværende elever/beboere. Nogle af tilbuddets borgere benytter også klub Ligeværd. 
Tilbuddet er ikke så attraktivt som tidligere, da borgerne udtrykker at prisen er høj. 

Tilbuddet udbyder ferie i uge 28 og 31. 
Her er tilbuddet optaget af at der også i ferieperiode på flere uger for studerende også er dagligdags opgaver, som 
skal løses. 

Socialtilsynet bedømmer indikatoren til fortsat i høj grad at være opfyldt.

Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær 
med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Det fremgår af besvarelse i spørgeskema fra borgerne at 25 ud af 29 har kontakt til venner og familie. Tre borgere 
svarer med mellem glad smiley.
26 ud af 29 borgere svarer, at de har venner i bofællesskabet, en har 2-3, en anden en håndfuld, en tredje har mest 
andre. To svarer med mellem glad og en med sur smiley.

Resultatet af spørgsmålet i undersøgelsen understøttes i interview med borgere i flere afdelinger. Her fortæller en 
borger, at pågældende har fast aftale med mor og søster om at spise sammen 1 x månedligt. I anden afdeling 
fortæller borgere, at de kan have kærester og venner på besøg og der er aftale om, hvordan gæster kan indgå i 
måltider i fællesskabet. Familie kommer ligeledes på besøg hos borger ifølge interview.
På Selsmosevej er der gæster på besøg, og socialtilsynet har interview med borgere på terrassen, mens de nyder 
en vandpibe. 

Tilbuddet oplyser ved tilsyn i november 2017, at de har opmærksom på, at få de unges samtykke, når der tales 
med pårørende. 

Der har ved tidligere tilsyn været opmærksomhed på at de fysiske rammer er små og det kan begrænse samværet 
med venner og pårørende. Der er nedlagt kontorer i bofællesskaberne i den forbindelse for at benytte dem til dels til 
samtalerum, dels til brug, når borgere har besøg af gæster.
Socialtilsynet bemærker, at det ikke er alle steder det er afspejlet i indretningen, mens det andre steder er ændret, 
men endnu ikke har fået den funktion, som er tiltænkt. 

Indikatoren bedømmes fortsat til i høj grad at være opfyldt.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en 
positiv betydning for deres liv

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Der er lagt vægt på, at tilbuddet tidligere har oplyst overfor socialtilsynet, at de forsøger at understøtte de tætte 
relationer udenfor tilbuddet, og prøver at opnå fortrolige relationer imellem de unge og medarbejdere i tilbuddet. For 
eksempel kan de unge selv vælge, hvem de ønsker at have den ugentlige trivselssamtale med. Dette er fortsat 
gældende jf. oplysninger fra tilbuddets ansatte. 
På baggrund af ovenstående vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i høj grad støtter de unge i at have en fortrolig 
relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Indikatorens bedømmes på den baggrund til fortsat i høj grad at være opfyldt.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Målgruppen på Bo- og Opholdsstedet Grennessmindes er unge mellem 16-30 år med let til svære 
funktionsnedsættelser grundet udviklingshæmning og eventuelle tillægsdiagnoser. 
Formålet med indsatsen er at understøtte borgernes udvikling i forhold til modenhed samt at støtte borgerne i at 
udvikle kompetencer i forhold til selvstændiggørelse. Derudover arbejder tilbuddet med at afklare borgerenes 
fremtidige støttebehov i forhold til boform efter endt ophold på Grennessminde.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på hvilken målgruppe de henvender sig til og de opgaver, som de som 
tilbud er kvalificeret til at varetage. Tilbuddet har opmærksomhed på at hjælpe borgere videre, som har behov for 
en indsats, der ikke indgår i tilbuddets opgaveportefølje.   

Tilbuddet anvender KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) som ramme for den 
pædagogiske indsats. 

Socialtilsynet vurderer, at rammen for ny dokumentationspraksis er lagt, og den fortsat er under implementering.
Grennessminde har fortsat fokus på, at dokumentationen i højere grad skal tydeliggøre, hvordan de valgte 
pædagogiske tilgange bidrager til opnåelse af de mål, som er sat i samarbejde med borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Fortsat arbejde med, at den daglige pædagogiske tilgang, og deraf følgende dokumentation, står i relevant forhold 
til de mål, der er opstillet for den enkelte borger.
Tilbuddet kan ligeledes sikre at dokumentation og opfølgning sker systematisk.

Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en  tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at Grennessminde arbejder med en bred målgruppe. Tilbuddet har arbejdet med 
målgruppebeskrivelser og beskrivelse af forventninger til borgerne i de forskellige afdelinger/bofællesskaber. 
Socialtilsynet vurderer, at arbejdet har ført til øget bevidsthed om indsats og støttebehov hos borgerne. Tilbuddet 
har ligeledes fået øget fokus på, hvornår borgere vil profitere bedre af en indsats, som ligger udenfor tilbuddets og 
agerer på dette.   

Tilbuddet har gennemført en omstrukturering af indsatsen med henblik på at styrke det pædagogiske arbejde. 
Socialtilsynet vurderer, at ændringen fortsat er i proces, og det er en ændring, som kræver tid. 
Implementering af nyt dokumentationssystem (Sensum) er gennemført. Socialtilsynet vurderer gennem stikprøver 
at dette arbejde fortsat kan kvalificeres, dels gennem en mere  systematisk dokumentationspraksis, dels via den 
ændring, der er i opgaveløsning, hvor flere medarbejdere er ansvarlig for at dokumentere og følge op på den 
pædagogiske indsats på de enkelte borgere.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Det vægtes, at tilbuddet har arbejdet med udviklingspunkt vedr. målgruppe, ved at have opstillet 
målgruppebeskrivelse for alle bofællesskaber til brug for såvel visitation og ved intern rokering. 
Ledelsen oplyser i interview, at det har været med til at tydeliggøre forventninger til borgerne i de forskellige 
bofællesskaber, samt hvor stort behov der er for halve/hele træningsdage. 

Ledelsen tilkendegiver i interview, at borgere med psykiatrisk diagnose ikke er en del af målgruppen. Der kan være 
borgere, som udover funktionsnedsættelse har nogle psykiatriske udfordringer. I de tilfælde, hvor de psykiatriske 
problemstillinger kommer til at fylde tager tilbuddet kontakt til psykiatrien med henblik på flytning. Ifølge ledelsen 
samarbejder tilbuddet med OPUS (Region Hovedstadens Psykiatri), hvor det er relevant.

Tilbuddet har tidligere oplyst, at alle borgere, som udgangspunkt visiteres til et udredningsforløb, som danner 
grundlag for udarbejdelse af pædagogisk plan og revisitation til evt. andet tilbud internt såvel som eksternt.  

Medarbejderne oplyser, at der benyttes en anerkendende tilgang og KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret og 
anerkendende pædagogik) i tilgangen til borgerne. Der er enkelte medarbejdere, som er certificerede 
ressourcepersoner, og tilbuddet står lige nu foran en certificering ifgl. medarbejderne. 
Ifølge medarbejdere er der fortsat fokus på ændring af rolle fra kontaktperson til tovholder. Ifølge ledelsen er det 
med til at sikre større kontinuitet/undgå sårbarhed for borgerne, da den pædagogiske indsats kan ydes af flere og 
ikke kun bygger på en enkelte medarbejders relation med borger.
 
Med baggrund i det fokus tilbuddet har fået på målgruppeafklaring og bredere fundament for den pædagogiske 
indsats hæves scoren, og indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Socialtilsynet får under interview med medarbejdere fremvist dokumentation i 3 borgersager. Socialtilsynet 
bedømmer på den baggrund, at der generelt ligger opdaterede bestillinger fra handlekommuner, men at tilbuddet 
fortsat har en opgave i at sikre dokumentation af den pædagogiske indsats og opfølgning på denne. 
Ledelsen oplyser, at dokumentationspraksis er præget af overgangen fra at være en kontaktpersonopgave til at 
være en teamopgave.
Denne oplysning understøttes af, at medarbejder i et bofællesskab fremviser eksempel på at vedkommende skriver 
observation direkte ind i status og ikke i første omgang noterer det i dagbog eller andet sted, med henblik på 
løbende sparring med kolleger. 

Borgerne er inddraget i dokumentation af indsatsen, da det bl.a. sker på ugemøder. Socialtilsynet bemærker under 
tilsynet, at der kan være faglige dilemmaer og pædagogiske beskrivelser, som ikke direkte har med borgerne at 
gøre. Medarbejder kan ikke umiddelbart redegøre for, om og hvordan der skelnes i dokumentation af de 
oplysninger, som borgerne er berettiget til at se og de oplysninger, som har karakter af interne faglige drøftelser. 

Der er koordinering (primært mundtlig) 2 gange dagligt i bofællesskaberne, og der er ligeledes afsat tid til 
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dokumentation. Alle borgere får tilbudt ugemøde, hvor målarbejdet drøftes. Ikke alle borgere ønsker at tage imod 
tilbuddet om ugemøde. Socialtilsynet har interview med borger, som oplyser det er længe siden og vedkommende 
ikke anser ugemøder for relevant. Socialtilsynet er ikke bekendt med, hvordan tilbuddet i sådanne tilfælde følger op 
på målarbejdet. 

Leder oplyser ved tilsyn i november 2017, at der er iværksat tiltag til opbygning af en medarbejderkultur, hvor 
dokumentation foregår konsekvent og ensartet jf. beskrevne arbejdsgange, så den kan danne afsæt for 
resultatdokumentation.

Med vægt på at der fortsat er potentiale i at kvalificere målarbejdet og synliggøre dokumentationspraksis, 
bedømmes indikatoren til at være opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Det vægtes, at medarbejder oplyser i interview, at der altid ligger bestillingsmål fra visiterende kommune, og at 
tilbuddet er proaktive ved at gøre kommuner opmærksom på, hvis der er behov for opdatering. Hvis ikke der ligger 
opdateret bestilling har ledelsen ved seneste tilsyn oplyst, at kommunen rykkes én gang. Herefter beskriver 
tilbuddet selv indsatsformål og beskriver disse i følgebrev til udredning eller statusrapport ved fremsendelse til 
visiterende kommune.  

Det indgår også, at socialtilsynet får fremvist stikprøve, hvor målopstilling er mere end et år gammel. 

Tillige indgår, at borgere i besvarelse af spørgeskema oplyser, at de er blevet bedre til eksempelvis at stå op om 
morgenen, eller at komme på værksted. Det fremgår ikke af besvarelserne om det er mål, som har indgået i 
kommunernes bestillinger. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Det indgår, at medarbejderne giver eksempler på samarbejdspartnere, eksempelvis OPUS. I de tilfælde ledsager 
tilbuddet også borgeren og kan nogle gange deltage i sidste del af samtale mellem borger og psykiater. 
Det vægtes, at det af dokumentationsmateriale fremgår, at tilbuddet samarbejder med eksempelvis Netto 
forretning, for at sikre borgers mål om at fastholde beskæftigelse bliver understøttet. 

Ved tilsyn i november 2017 oplyser medarbejdere, at borgere som er uden beskæftigelse støttes med kontakt til 
jobcenter og relevante instanser, som led i udredning og afklaring. 

Indikatoren bedømmes fortsat i meget høj grad opfyldt.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at borgere på Bo- og Opholdesstedet Grennessminde generelt er i høj trivsel. Tilbuddet er 
med til at understøtte borgernes indflydelse på hverdagen gennem såvel individuelle samtaler som fora, hvor 
borgernes høres og inddrages. 
Grennessminde giver ugentlig tilbud om samtale med hver borger, som er med til at øge borgernes følelse af at 
blive respekteret og anerkendt. 
Tilbuddet har stort fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed. Tilbuddet har ansat sundhedspersoner og 
tilbyder aktiviteter, som er med til at øge sundheden hos borgerne.
Ud fra målgruppen (yngre) konkluderer socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan have større fokus på borgernes 
seksualitet set ud fra et bredt perspektiv. 

Tilbuddet har opmærksomhed på såvel magt som overgreb. Tilbuddet er særligt i et bofællesskab udfordret af 
episoder med konflikter imellem borgerne.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan kvalificere indsatsen ved en større systematik og dokumentation af 
episoder, med henblik på at få et kvalificeret analyseredskab til den forebyggende indsats.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

Øge fokus og udbrede temaet vedr. seksualitet, særligt set i forhold til den målgruppen tilbuddet henvender sig til. 

Kvalificere indsatsen ved en større systematik og dokumentation af de pædagogiske observationer i dagligdagen 
med henblik på at forebygge vold og overgreb.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har fokus på, at understøtte borgernes medinddragelse i hverdagen og i de 
beslutninger, som tages kollektivt. 
Tilbuddet har opstillet flere fora, som er med til at understøtte borgernes selv- og medbestemmelsesret.  
Borgerne føler sig generelt hørt, respekteret og anerkendt. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet er udfordret i enkelte 
af bofællesskaberne, hvor en mindre gruppe af borgere har et upassende sprogbrug, samt af at tilbuddet i 
overvejende grad er beboet af mænd, hvilket medfører en efterspørgsel hos de kvinder, som bor alene blandt 
mænd og udtrykker ønske til at få mere ligevægt i kønssammensætningen.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Der er lagt vægt på, at det fremgår af interview af borgere, medarbejdere og leder at tilbuddet har fora, hvor 
borgerne kan blive hørt, respekteret og anerkendt. 
Ledelsen peger på ugemøder, som bliver afholdt mellem borger og medarbejder. Det er et fortroligt rum ifølge 
ledelsen, og borgerne kan selv vælge, hvem de ønsker at tale med. Der bliver sammen dokumenteret fra mødet. 
Socialtilsynet spørger ind til, hvordan viden deles mellem medarbejdere, hvis rummet er fortroligt og medarbejder 
efterfølgende vurderer, at oplysninger bør deles med kolleger for at yde borgeren en kvalificeret indsats. Det 
fremgår ikke klart om dette dilemma har været drøftet/er afklaret. 
Der afholdes udover ugemøder mellem borger og medarbejder også husmøder og fællesmøder. Sidstnævnte står 
ledelsen for. Her formidles retningslinjer og information af mere generel karakter. Borgerne har også her mulighed 
for at fremsætte kritik eller komme med forslag.

Tilbuddets målgruppe er yngre og det afspejles også i den omgangstone, som er mellem borgerne. Medarbejdere 
oplyser at omgangstonen bærer præg af, i hvilket bofællesskab borgerne bor, og i hvor høj grad de trives de 
enkelte steder.  Der er bofællesskab, hvor medarbejdere oplever, at der er borgere, som skaber splitting både 
mellem medarbejdere og borgere. 
Tilbuddet arbejder pædagogisk med at sikre en god tone, hvor der lyttes til borgerne. Det sker bl.a. ved at opdele i 
spisegrupper, hvor de borgere, som har et sprogbrug, der kan opleves grænseoverskridende eller upassende for de 
fleste placeres sammen, mens øvrige skærmes ved at sidde i andre grupper. 

I interview af borger, som har boet i flere af tilbuddets bofællesskaber registreres også en forskellighed i omgangen 
med hinanden de forskellige steder. 
De fleste af de kvindelige beboere, som er tilknyttet Grennessminde, bor som ene pige i bofællesskab med kun 
mænd. Det er kendetegnende ved samtlige interview med disse kvinder, at de oplever et lidt groft sprogbrug, som 
betegnes som "mandehørm" og efterlyser, at der bor mere en end kvinde i enkelte bofællesskaber. 

Særligt er der i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne generelt bliver hørt, respekteret og anerkendt, men at der 
er fællesskaber, som er særligt udfordret, ligesom kønsfordelingen kan give anledning til oplevelse af en grov tone 
hos nogle. 
På den baggrund ændres scoren fra 4 til 3 og bedømmes opfyldt i middel grad.

Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Det vægtes, at det fremgår af interview med såvel ledelse, medarbejdere og borgere at borgerne har indflydelse på 
beslutninger vedrørende dem selv og dagligdagen i tilbuddet. Tilbuddets ledelse oplyser om større fokus på at 
sikre, at borgerne har givet samtykke, hvis der tales med interessenter eksempelvis dagtilbud. 

Tillige vægtes, at borgerne tilkendegiver med glad smiley i besvarelse i spørgeskema på spørgsmål, om de kan 
beslutte ting på husmøder. Det sker i 14 ud af 19 besvarelser.  
Der holdes husmøder hver torsdag i bofællesskaberne og herudover afholder ledelsen beboermøde ca. hver 3. 
måned. Senest har evaluering af ferie og ny struktur været drøftet. 
På husmøder er det de nære ting, som støj i hverdagen, oprydning og mad som drøftes. 
Borgere i tilbuddet kan komme med ønsker til madplan, som lægges af kostvejleder. Borgerne har mulighed for at 
tage rugbrød/pålæg  eller selv købe andet, hvis de ikke ønsker den varme mad, der serveres. 
Socialtilsynet deltager i samling i et bofællesskab. Det er tidspunkt om eftermiddagen, hvor borgere og 
medarbejdere mødes for en kort status. 
Ved samlingen blev weekendens oplevelser vendt samt udvekslet de aktiviteter, der er planlagt senere på dagen. 
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Socialtilsynet hæfter sig ved at denne ordning ved indførsel kort før sidste tilsyn havde givet anledning til protest fra 
borgerne, men at det nu bliver oplevet, som en rar ting. 

Indikatoren bedømmes fortsat til i høj grad at være opfyldt.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at der er sket en øget trivsel blandt borgerne på Grennessminde, og det af ledelsen 
tillægges den nye organisering. 

Tilbuddet har stort fokus på at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og har ansat medarbejdere med 
relevant viden i forhold til sundhed. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan øge fokus og udbrede temaet vedr. seksualitet, særligt set i 
forhold til den målgruppen tilbuddet henvender sig til. 

Endvidere vurderes, at tilbuddet har øget bevidstheden om, hvilken viden de har i tilbuddet om psykiatri, og hvornår 
der er behov for at andre instanser træder ind/overdrages opgaven.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Der er lagt vægt på at trivslen hos borgerne, i følge deres egen vurdering er øget markant. I besvarelse i 
spørgeskema ved dette tilsyn svarer 18 ud af 29 borgere med en glad smiley, at de er glade for deres botilbud. Til 
sammenligning svarede 13 ud af 31 med en glad smiley ved samme spørgsmål ved tilsynsbesøget i november 
2017. 

Ledelsen giver i interview indtryk af, at det kan hænge sammen med, at borgerne er blevet glade og trygge ved den 
nye struktur med tovholder i stedet for kontaktpersonordning. Ledelsen tilkendegiver, at de ser tegn på trivsel ved at 
borgerne bl.a. kan udtrykke deres ønsker og behov overfor både ledelse og medarbejdere. Ledelsen har 
opmærksomhed på at formidling i forskellig form kan være med til at øge trivsel. Det bliver drøftet, at brug af IBG 
skærme kan synliggøre aktiviteter m.m.
 
Tillige vægtes, at medarbejdere angiver, at de er opmærksomme på tegn på trivsel hos borgerne. Et tegn kan bl.a. 
være, at borger trækker sig og ikke viser sig på fællesarealer. Dette nuanceres med at der også er borgere, der har 
behov for ro og ikke at skulle være på, så det er altid en individuel vurdering. 

Endvidere indgår, at borgere, som socialtilsynet taler med, oplever at de har det godt. I samtaler med nogle af 
borgerne, kommer de frem til, at der er afdelinger på Grennessminde, som opleves som "galehus" og kan give 
anledning til stress. For de kvindelige beboere gælder generelt, at de føler sig lidt alene, og de meget gerne ser 
flere kvinder i de enkelte afdelinger. Der bliver givet eksempler på, hvordan de kompenserer, ved at inddrage 
kærester til de mandlige beboere til at lave pigeting sammen med dem.  

Med vægt på den øgede trivsel i besvarelse hos borgerne hæves bedømmelsen til i høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Det indgår, at tilbuddet har ansat kostvejleder og ergoterapeut, som har fokus på sundhed. Det fremgår af tavle i et 
af bofællesskaberne at tilbuddet giver mulighed for at få psykomotorisk massage.
Tilbuddet understøtter borgerne med pædagogisk ledsagelse til læger, tandlæger, psykiater m.m. i det omfang de 
vurderer, der er behov. Der er altid pædagogisk ledsagelse ved indlæggelse på sygehus. 
Borgerne gav ved tilsyn i november 2017 udtryk for, at de gerne så, at tilbuddet i højere grad støttede borgerne, da 
de mange informationer var svære at håndtere.
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Fra tilsyn i november 2017 indgår ligeledes, at der i stikprøver er opsat mål for borgerne i forhold til kost, motion og 
behandling. 

Indikatoren bibeholdes til i middel grad at være opfyldt, da der ikke under tilsyn er fremkommet ændringer i forhold 
til bedømmelsen.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Det vægtes, at 21 borgerne i besvarelse på spørgsmål om de får støtte til at leve sundt svarer med glad smiley. 
Dette ud af ialt 29 skemaer. 
Ledelse og medarbejdere oplyser i interview, at der er fokus på såvel den fysiske og den mentale sundhed. Der er 
prioriteret ansættelse af kostvejleder og tilbuddet har fokus på den fysiske sundhed med ansættelse af 
ergoterapeut og aktivitetstilbud, som medfører fysisk udfoldelse, bl.a. løbetræning.
Ved rundvisning ses også lokale indrettet med træningsredskaber. Det er dog ifølge medarbejder, i en periode, 
hvor det ikke bruges så meget.  
Ved rundvisning i bofællesskab med intensiv træning fremgår af tavle, at borgere tilbydes psykomotorisk 
massage/træning. 

Det indgår, at tilbuddet er opmærksom på, at ferietilbud også kan indeholde wellnes og fysiske aktiviteter. Diætist 
og sygeplejerske har udarbejdet plancher, som hænger i fællesrum i bofællesskab. Her er opstillet fordele ved ikke 
at ryge. 

Tillige vægtes, at tilbuddets ledelse oplyser om, at den sexolog som blev omtalt ved sidste tilsyn er fratrådt siden 
da. Ledelsen oplyser, at alle, som er tilknyttet STU, har et seksualvejledningskursus. Det får afsmittende virkning i 
bodelen.
Tilbuddets skriftlige seksualpolitik ligger fremme i et bofællesskab under rundvisning. Her beskrives blandt andet, 
hvordan medarbejdere skal agere, såfremt der sker overgreb. Socialtilsynet bedømmer, at temaet kan foldes mere 
ud, ved bl.a. at have fokus på, hvordan man sætter grænser og vejledning i brug af sociale medier (dating sider) 
m.m., og det med fordel kan indgå i en seksualpolitik. Seksualitet er bredt og omfatter emner som behov, lyst, 
følelser, nysgerrighed, kærlighed, ømhed, fantasi, forførelse, status, moral, bekræftelse og identitet i forhold til fx 
venner, kolleger, familie eller samfundet. 

Endvidere vægtes oplysning fra tilsyn i november 2017, hvor det fremgår, at tilbuddet har en sygeplejerske og to 
social- og sundhedshedsassistenter ansat til at støtte op om psykiatri, epilepsi og andre fysiske lidelsen som er 
særligt hyppigt forekommende i målgruppen. Sygeplejerske underviser medarbejdere i medicinhåndtering og 
doserer al medicin.

Med baggrund i særligt i målgruppens (unge) behov for større indsigt i hvad seksualitet omfatter ændres scoren fra 
5 til 4, og indikatoren bedømmesen i høj grad at være opfyldt.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på tiltag og tilgange, der forebygger magtanvendelser. 
Tilbuddet har indarbejdet relevante arbejdsgange for at følge op og forbedre indsatsen.  Socialtilsynet vurderer 
samtidig, at tilbuddet med fordel kan kvalificere indsatsen ved en større systematik og dokumentation af de 
pædagogiske observationer i dagligdagen. 

Medarbejdere er bekendt med den lovgivning, som er på området, og der er opmærksomhed på, at der kan opstå 
gråzoner, som drøftes i relevante fora.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a
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Der er lagt vægt på, at det fremgår af interview med medarbejdere, at der er kommet en større bevidsthed på, at de 
ikke kan åbne op til borgernes værelser uden deres samtykke. 
Tilbuddet er opmærksom på borgernes adfærd, herunder om det vurderes, at der er risiko for, at borgerne bliver 
udadreagerende. 
Tilbuddet har en konfliktnedtrappende tilgang bl.a. gennem anvendelse af KRAP.
Det fremgår, at der er en kultur for at italesætte bekymringer, og der ikke for nuværende ligger nogle klare 
indikatorer eller systematik for, hvornår der skal være en særlig opmærksomhed, eksempelvis, om en borger har 
været "gul" i længere tid eller nogle gange bliver "rød". 
Det tages ifølge medarbejdere op på teammøder, hvis der er foretaget indgreb overfor borgerne. 

Med vægt på, at der kan ske kvalificering af systematik og dokumentation i forhold til en konfliktoptrappende 
adfærd ændres scoren fra 5 til 4, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Der er lagt vægt på, at socialtilsynet har modtaget en magtanvendelse i 2018. 
I den forbindelse har socialtilsynet præciseret overfor tilbuddet, at socialtilsynet skal have fremsendt indberetningen 
til orientering, men at det er handlekommunen, der vurderer lovligheden af magtanvendelser, ligesom tilbuddets 
leder skal vurdere hvad der evt. skal iværksættes af tiltag. Det fremgår samtidig, at ledelsen har iværksat relevante 
tiltag i den aktuelle sag. 

Tillige vægtes, at socialtilsynet ved tidligere tilsyn har konstateret, at der foreligger retningslinje for indberetning og 
dokumentation af episoder med magtanvendelse med henblik på forebyggelse af fremtidige episoder, og der 
jævnligt afholdes kurser/temadag om emnet. Medarbejderne oplyser, de har kendskab til regler på området, og er 
blevet  introduceret til lov om voksen ansvar.

Medarbejdere fremlægger i interview problematik, hvor sygeplejerske låser sig ind til borger og italesætter et 
dilemma, som befinder sig i gråzone. Det oplyses af medarbejderne at dilemmaet indgår i opstillet procedure, hvor 
det løftes op i organisationen til en afklaring sammen med ledelsen.  

Indikatoren bedømmes fortsat til i meget høj grad at være opfyldt.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets borgere oplever, at medbeboere kan være voldsomme, og der er et højt 
støjniveau, samt at tilbuddet er udfordret i afdeling, hvor omfangstone og adfærd kan opleves grænseoverskridende 
for andre.  
Det indgår, at tilbuddet har registreret episoder, som socialtilsynet vurderer kan udbygges, så det i højere grad 
bliver et analyseredskab, som kan danne baggrund for en faglig kvalificeret drøftelse af forebyggende tiltag.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Det vægtes, at 17 borgere ud af 29 i besvarelse på spørgsmål om andre borgere er rolige og venlige, opgiver en 
glad smiley. 8 markerer ud for en mellem glad smiley. Der er kommentar i skema, på at nogle borgere er for 
voldsomme, andre hører høj musik eller larmer for meget. 

Det indgår ligeledes, at der er registreret 5 episoder med vold og vold/trusler siden november 2017. Det fremgår 
ikke, hvad de nærmere omstændigheder, herunder beskrivelse af hvad der lå forud for episoden har været. 

Det fremgår af interview med ledelsen, at baggrunden for episoderne kan være forskellige - eksempelvis mistrivsel, 
udslag af psykiatrisk diagnose mm. Nogle borgere er flyttet i andre afdelinger/bofællesskaber med baggrund i 
minimere risiko for vold og overgreb. Socialtilsynet bemærker, at der særligt i en afdeling med intensiv støtte er 
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udfordringer med sprogbrug, omgangstone og adfærd, som af nogle kan opfattes som overgreb. 

Tilbuddet oplyser ved tidligere tilsyn, at der er lavet et krisehåndteringsredskab. 

Med vægt på at afdeling i tilbuddet har en særlig udfordring, og der kan ske en kvalificering af den forebyggende 
indsats generelt ved at udvide analysegrundlaget yderligere, ændres scoren fra 4 til 3, og indikatoren bedømmes i 
middel grad opfyldt.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Ledelsen på Bo- og Opholdsstedet Grennessminde består af en direktør og en daglig leder, som af medarbejderne 
betragtes, som tilbuddets leder samt to afdelings/-pædagogiske ledere, hvoraf den ene pt. er vakant. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen fremstår kvalificeret, med både fagfaglige og ledelsesmæssige kompetencer, og 
der er fokus på såvel den strategiske udvikling som dagligdagen med nærværende og praksisnær ledelse.
Tilbuddet arbejder med en omstilling, som på sigt forventes at højne den pædagogiske kvalitet i tilbuddet.
Arbejdet er omorganiseret, så medarbejderne i højere grad er tilstede i de tidsrum, hvor borgerne har brug for 
pædagogisk støtte og samtale.  
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet med de udviklingspunkter, som blev opstillet ved tilsyn i november 
2017. 

Socialtilsynet konstaterer, at sygefravær ikke er højere end på sammenlignelige tilbud og 
personalegennemstrømningen i 2018 har været markant faldende i forhold til de foregående år.

Gennemsnitlig vurdering 4,4

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, som både har fokus på den strategiske 
udvikling af tilbuddet og nærværet i dagligdagen. Tilbuddet har arbejdet relevant med opmærksomheds- og 
udviklingspunkter opstillet ved seneste tilsyn. 
Tilbuddet har arbejdet med omstilling af opgaver, og ledelsen har på kompetent vis synliggjort processen og 
inddraget medarbejderne i forløbet. 
Socialtilsynet har opmærksomhed på, at det tager tid at ændre en kultur, hvilket også gør sig gældende, når der 
skal indføres nyt dokumentationssystem og ny praksis på området. 

Tilbuddets ansatte har mulighed for sparring og supervision i det  omfang der er behov.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Der er lagt vægt på, at Grennessmindes ledelse består af en direktør, der har været i tilbuddet siden januar 2013. 
Hun har mange års erfaring som direktør, og har relevant ledelsesmæssig uddannelse.  
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Daglig leder af boenheden, som har været ansat siden 2015, har en kandidatgrad i voksenpædagogik og 8 års 
erfaring med målgruppen fra udførerområdet og 4 års erfaring fra myndighedsområdet. 
Hertil er der to pædagogiske afdelingslederstillinger, hvoraf den ene er vakant.
Tilbuddet har en administrativ medarbejder, som forestår den socialfaglige administration og understøtter ledelsen. 

Tillige vægtes, at medarbejdere vurderer i interview med socialtilsynet, at de har en ledelse, som er nærværende 
og nem at komme i kontakt med. Det anerkendes af medarbejderne, at lederne er synlige og indgår i det daglige 
arbejde, også i perioden med vakance. 
 
Endvidere indgår, at ledelsen har fremsendt en plan for udviklingsarbejdet i 2018 i forbindelse med tilsynets besøg. 
Socialtilsynet bedømmer planen er overskuelig og medvirker til at synliggøre, hvor i processen tilbuddet er. 
Ledelsen er optaget af arbejdet med funktionsopdelte vagter, som skal være med til at synliggøre opgaver og 
ansvar i dagligdagen.
Der er ligeledes fokus på dokumentation af den pædagogiske indsats og hvordan det sikres, at alle borgere bliver 
set og hørt hver dag. 
Tilbuddet har fremsendt notatark med opfølgning på udviklingspunkter. Her fremgår det, at der er arbejdet relevant 
med punkterne. Blandt andet fremgår af arket, at tilbuddet har allokeret ressourcer til standardtilbud to aftener om 
ugen, så der er er medarbejdere til at støtte borgerne ved aftensmaden. 

Indikatoren bedømmes fortsat til i meget høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Det vægtes, at det fremgår af interview med ledelsen, at der benyttes dobbelt så meget tid på teammøder og 
supervision end hidtil. Der er ligeledes tid afsat til overlap i standardafdelinger, til bl.a. at drøfte observationer.
Tilbuddet har organiseret sig med 1. og 2. tovholder til hver borger, og disse forventes i følge ledelsen at sparre 
vedr. den enkelte borger. Tilbuddet er fortsat i proces med at sikre at viden og indsats i forhold til borgerne hviler på 
flere medarbejdere. Dette for at sikre kvalitet, kontinuitet og undgå sårbarhed i indsatsen. 

Tillige vægtes, at medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med forløb, hvor der er fokus på selvledelse i 
supervision. 
Ledelsen og medarbejdere har fælles supervision hver anden gang. Der er særligt fokus på de udfordringer som 
medarbejderne står med og hvordan der handles som professionel kollega.    
Ledelsen prioriterer pt. at supervision fokuserer på det professionelle samspil. Såfremt der er behov for sparring 
henvises til at det sker på teammøder. 

Indikatoren bedømmes fortsat til i meget høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Der er lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt materiale, at der er valgt en repræsentant mere til fondens 
bestyrelse og denne er uvildig. 

Tillige indgår som nævnt ved tidligere tilsyn, at bestyrelsesvedtægter lever ikke op til lov om Socialtilsyn §13 stk. 2, 
idet der ikke er givet oplysninger om egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt 
(kontant eller i værdier).

Socialtilsynet noterer sig ved tilsyn i november 2017, bestyrelsesmedlemmer fremover modtager honorar på 25.000
 pr medlem pr år og 35.000 til formandsposten pr år, da man ønsker en professionalisering af bestyrelsesarbejdet.

Indikatoren bedømmes fortsat til i høj grad at være opfyldt.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent
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Bedømmelse af kriterium

Tilbuddets ændrede indsats med at øge støtten til borgerne i deres hjem, i de tidsrum hvor borgerne er der, 
vurderer socialtilsynet har øget borgernes oplevelse af, at der er tid til at samtale med dem.  Vurderingen 
understøttes af at medarbejdere oplever at blive kontaktet mere i aftentimerne end tidligere.  
Tilbuddet har i nogle bofællesskaber beskrevet indhold i de enkelte vagter, hvilket synliggør opgavefordeling og 
ansvar i medarbejdergruppen og dermed sikrer kontinuitet i den indsats der ydes. Tilbuddet har i perioder benyttet 
flere vikarer og her har skemaer med opgavebeskrivelse været et godt værktøj.  
 
Sygefravær og personalegennemstrømning er ikke højere på Bo- og Opholdsstedet Grennessminde end på 
sammenlignelige arbejdspladser.

Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Det vægtes, at 18 af 29 borgere svarer med glad smiley, at medarbejderne har tid til at snakke med dem. 9 svarer 
med mellem glad smiley, én skriver ikke så tit og en anden nogle gange.
En borger fra Tåstrup Hovedgade 159 har til spørgsmål om "ønske om noget skal være anderledes" svaret ønske 
om mere tid til at snakke med personalet.
En borger fra Køgevej 239 oplyser i interview, at vedkommende har vænnet sig til at der ikke er pædagoger tilstede 
om aftenen, og vurderer at aftentilsyn fungerer godt. 
Ledelsen oplyser, at der i forhold til seneste tilsyn er sket ændring af åbningstid i tilbuddets interne klub, og det 
opleves at give mening såvel for borgere som medarbejdere. Borgerne har været igennem en tilvænning, hvor de 
nu skal gå hjem i bofællesskab inden de går i klub. Borgerne mødes til samling i bofællesskabet, hvor de sammen 
med personale kan drøfte dagens gøremål eller hvad de er optaget af. 
Medarbejdere oplever, at den nye organisering har medvirket til, at de bliver brugt, især i aftentimerne. 
Der har ifølge ledelse og medarbejdere været behov for vikarer, dels i forbindelse med langvarig sygdom/barsel, 
dels for at skabe tryghed for borgerne. 
Medarbejdere vurderer, at det nogle gange kan være svært at få besat de ledige vagter, og der kan være 
svingende kvalitet blandt de vikarer, der har været brugt. Samtidig medgiver medarbejderne, at det har været en 
hjælp med de funktionsopdelte vagter, da skemaerne er med til at synliggøre og afgrænse opgaver.

Tilbuddet oplyser, at de har evalueret medarbejderindsatsen og ungedeltagelsen, både ved medarbejdere og unge i 
f.t. afstemme om ressourcerne er tilstrækkelige. Socialtilsynet er ikke bekendt med resultatet af evalueringen.

Med baggrund i at borgerne generelt oplever, at medarbejderne har tid til en snak med dem, samt at der er 
iværksat tiltag, så der er mere tid i de enkelte bofællesskaber til borgerne og synlighed i opgaver ændres 
bedømmelsen til i høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Det vægtes, at det fremgår af Tilbudsportalen, at accienniteten er 6 år, og der har været en 
personalegennemstrømning på 24% i 2017. 
Af fremsendt oversigt for 2018 fremgår at 2 medarbejdere er ophørt og 4 er påbegyndt ud af en samlet 
personalegruppe på 49, hvilket svarer til 4%.
Ledelsen supplerer med at oplyse, at 1 af de 4 ansatte er en i barselsvikariat. 
Medarbejderne har en oplevelse af, at der har været en del personalegennemstrømning det seneste år.
Tilbuddet har benyttet sig af 12 interne vikarer, som tilsammen har arbejdet gennemsnitlig 343 timer pr. måned. 

Socialtilsynet bedømmer med baggrund i sammenligning med tilsvarende arbejdspladser at gennemstrømningen er 
lavere end disse.

Indikatoren bedømmes fortsat til i høj grad at være opfyldt.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

25

Tilsynsrapport



Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Det vægtes, at ifølge Tilbudsportalen er sygefraværet opgjort i 2017 til 17,9 dage pr. medarbejder. 
Ledelsen oplyser, at sygefraværet er lig med 8,1%, og finder at begrundelsen skal ses i at Grennessminde er en 
rummelig arbejdsplads, hvilket medvirket til et øget fravær. 

Tilbuddet har i 2016 haft et sygefravær på 2,2 dage i gennemsnit pr. medarbejder, så der er sket en kraftig øgning 
fra 2016 til 2017. 
Medarbejdere tilkendegiver ved dette tilsyn, at der har været en del sygemeldinger, både korte og lange. De 
vurderer at årsagen både ligger i noget mentalt og fysisk (stress). Der bliver bl.a. lagt mere vægt på dokumentation 
end relationsarbejdet end hidtil. 

Med det øgede fravær ændres scoren fra 5 til 4 , og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes 
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med 
nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne 
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Bo- og Opholdsstedet Grennessminde har fokus på, at medarbejderne besidder 
de nødvendige kompetencer i forhold til at understøtte borgernes udvikling.
Ledelsen har fokus på at ændringer i organisering tager tid, og det samme gælder ændring i 
dokumentationspraksis. 
Ledelsen understøtter kvalitet og kontinuitet i tilbuddet, ved både at have fokus på den strategiske udvikling, den 
organisatoriske tilrettelæggelse af indsatsen og de tiltag, som foreslås af medarbejdere.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har fokus på, at højne den faglige kvalitet og sikre kontinuitet ved at 
fastholde medarbejdere til gavn for borgerne. 
Tilbuddet har opmærksomhed på fortsat udvikling ved strategisk at opstille plan for arbejdet i samspil med 
medarbejdere. 
Tilbuddet arbejder ud fra KRAP og sikrer gennem intern uddannelse, at såvel fastansatte som vikarer løbende 
opdateres. 
Tilbuddet har fokus på, at borgere mødes af medarbejdere i de forskellige bofællesskaber, som har viden og 
kendskab til målgrupperne og deres behov.

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Det vægtes, at det fremgår, at tilbuddet ud af 52 ansatte har 20 specialpædagoger, som udgør 2/3 del af den 
samlede normering på 955 timer ugentligt. Tilbuddet har herudover ansat sundhedsfagligt personale, som bidrager 
til bl.a. fokus på motion, kost og medicin. 
Leder er uddannet miljøterapeut på diplomniveau siden sidste tilsyn og en afdelingsleder er i gang med 
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masteruddannelse i ledelse. To tovholdere og arbejdsmiljørepræsentant er ligeledes opkvalificeret med uddannelse 
siden sidste tilsyn. 

Tillige vægtes, at ledelsen oplyser, at kompetenceudvikling eksternt kun tilbydes medarbejdere i faste stillinger, 
mens vikarer tilbydes interne kurser samt kurser i KRAP.
Det fremgår af udviklingsplan, at der afholdes en workshop i november, hvor tilbuddets ansatte beslutter, hvad der 
skal arbejdes med den kommende tid. 

Endvidere vægtes, at medarbejderne oplyser i interview, at Grennessminde er en arbejdsplads, som interesserer 
sig for at højne kvaliteten og fastholde medarbejdere. Det opleves positivt hos ledelsen, hvis medarbejderne 
eksempelvis er opsøgende og finder kompetenceudvikling, som kan bidrage til kvaliteten. 
Lige nu er der ifølge medarbejderne behov at få en ny praktikvejleder, da den tidligere er fratrådt. 

Indikatoren bedømmes fortsat til i høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Det vægtes, at 17 borgere ud af 29 i besvarelse af spørgeskema angiver, at medarbejderne er rolige og venlige. 9 
svarer med mellem glad smiley. 
Det vægtes ligeledes. at 15 svarer med glad smiley, at de får hjælpen på den måde de helst vil, og 11 giver en 
mellem glad smiley og to borgere giver en sur smiley.

Med baggrund i det samspil socialtilsynet observerer under rundvisning samt i de interview, som der sker med 
borgere bedømmes, at medarbejderne har relevante kompetencer. 
Dette bekræftes i lighed med tidligere tilsyn også i dialogen med medarbejderne, hvor de fremstår fagligt 
velfunderede og refleksive i omtalen af egen indsats overfor borgerne.

Indikatoren bedømmes fortsat til i høj grad at være opfyldt.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

Bo- og Opholdsstedet Grennessminde består af seks afdelinger/bofællesskaber, hvor der bor mellem 7 og 14 
borgere. Værelsernes størrelse er ned til 9 kvadratmeter. Afdelingerne har et til to fællesrum, med undtagelse af 
det største bofællesskab, hvor der udover et køkken alrum, er to yderligere stuer, samt to små køkkener og et 
fitnessrum. Der er typisk 3 eller 4 borgere, som deler toilet og badeværelse. 
Der er ikke i de enkelte afdelinger toiletfaciliteter til personale. De skal benytte fælles personalefaciliteter, hvilket 
ikke fungerer i praksis, hvorfor de fortsat benytter borgernes toiletter.

Tilbuddet bærer præg af at være etableret i ældre bygninger, som ikke er bygget til formålet, og som ikke løbende 
er blevet vedligeholdt.
Tilbuddets bestyrelse har indledt forhandling, som på sigt skal sikre mere tidsvarende bygninger og faciliteter for 
borgerne.  
Tilbuddet har højnet rengøringsstandarden, sikret en løbende vedligeholdelsen af eksisterende byggeri, samt 
sørget for at udbedre forhold, så borgerne ikke udsættes for gener i hverdagen.

Gennemsnitlig vurdering 2,3

Udviklingspunkter

Socialtilsynet understøtter bestyrelsens initiativ med at opstille plan, som sikrer mere tidsvarende bygninger og vil 
gerne orienteres, når planen med tidsangivelse  for implementering foreligger.

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har gjort tiltag for at sikre, at de fysiske rammer i tilbuddet bliver mere 
tidssvarende ved at opstille plan med interessent. 
Socialtilsynet vurderer dog fortsat, at der er udfordringer i forhold til de fysiske rammer, som har små værelser med 
de begrænsninger dette medfører for eksempelvis at have gæster på værelset og flere beboere om at dele 
toilet/bad. 
Socialtilsynet har opmærksomhed på, at der i forhold til medarbejdernes brug af borgernes deletoiletter kan indgå 
positionering og magtforhold. 

Socialtilsynet vurderer, tilbuddet har afhjulpet forhold, som kan give gener i hverdagen og sikret, at der sker en 
løbende vedligeholdelse af eksisterende rammer.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Det vægtes, at borgerne i 16 ud af 29 besvarelser udtrykker med en glad smiley, at de er glade for deres bolig og 
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fællesrum. 6 borgere tilkendegiver en mellem glad smiley og 2 en sur smiley. Bl.a. nævnes, at værelserne er små 
og ønske til bad/toilet på værelset. 

Det indgår, at borger i et bofællesskaber under rundvisning fortæller at vedkommende har ønsket større ledigt 
værelse, men det er afslået og begrundelse muligvis kan ligge i, at der er fugtproblemer på værelset. 
En borger, som dyrker motion oplever ligeledes, at det kan være svært dels at kunne opbevare sine remedier samt 
udføre nogle af øvelserne i et lille værelse med skrå vægge. 
Medarbejder i Tåstrup Hovedgade 160 oplyser, at der er udfordring med at få borgerne benytter samtlige de 
toiletter og bad, som er til rådighed. Borgerne er tilbøjelig til at benytte de nærmest tilgængelige, selvom de så er 
op til flere, som skal deles om disse. 

Socialtilsynet påpegede ved tilsyn i november, at der var lugtgener m.m. som kunne indikerer skimmelsvamp samt 
lav rengøringsstandard. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har ageret på de påtalte forhold, og der bemærkes 
under rundvisning ingen særlige problemer. 

Ved tilsyn i november gav flere borgere udtryk for, at de er kede af, at de ikke må have gæster i bofællesskabernes 
fællesrum. 
Ved dette tilsyn er der i flere bofællesskaber indrettet lokaler, som borgerne kan benytte, når de har besøgende. 
Socialtilsynet bedømmer på baggrund af rundvisning, at dette tiltag ikke er slået igennem, da flere af disse lokaler 
ikke benyttes af forskellige årsager se endvidere indikator 2.c.  

Med baggrund i særligt borgernes udsagn, og de tiltag der er iværksat hæves scoren, og indikatoren bedømmes i 
middel grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Socialtilsynet opstillede ved tilsyn i november udviklingspunkt om fremsendelse af handleplan, som sikrer fysiske 
rammer, der tilgodeser borgernes trivsel og rettigheder, herunder også afdækning af skimmelsvamp og tætning af 
vinduer mm. 
Tilbuddet har indledt dialog med Real Dania om en plan for gradvis erstatning af nuværende bygninger, så de lever 
op til nutidig standard, med bl.a. eget toilet/bad, større værelser mm. 
Tilbuddet har ligeledes oplyst, at der er tilknyttet vicevært til daglig vedligeholdelse og lavet plan for vedligeholdelse 
af de 6 matrikler.  

Under rundvisning på Tåstrup Hovedgade 160 får socialtilsynet fremvist træningskøkken på 1. sal, som benyttes af 
diætist til træning i madlavning samt indføring i sund kost. Lokalet benyttes også i forbindelse med fødselsdage. På 
2. sal fremvises et køkken, som almindeligvis står aflåst. Det udlånes efter aftale til nogle af beboerne. 
I samme bofællesskab er der et fitness lokale. Det bliver ifølge medarbejder ikke benyttes så meget af husets 
beboere pt., og der er tanker om, at beboere fra andre bofællesskaber også kan benytte lokalerne. 
Borgere i nogle af bofællesskaberne efterlyser større værelser, hvor de også har mulighed for at have overnattende 
gæster. 
På Strongvej fremgår det af dialogen med borgerne, at deres værelser er små, men der er kompenseret ved at 
have opsat aflåselige skabe til hver beboer på gangen. En borger, som nylig er flyttet ind, oplyser at pågældende 
ikke er bekendt med denne ordning/mulighed. 

Socialtilsynet bedømmer fortsat, at der er en række udfordringer i tilbuddets fysiske rammer. Der er grundlæggende 
tale om ældre bygninger, som ikke er opført til formålet og som i mindre grad er egnede til botilbud, hvor unge skal 
trænes i at klare dagligdags funktioner med henblik på efterfølgende at kunne bo mere selvstændigt.

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har iværksat tiltag, som sikrer at der er ikke forekommer skimmelsvamp og 
dårlig luft. 
Da den plan, som ovenfor er indgået med Real Dania, som skal sikre en mere tidsvarende boligform endnu ikke er 
iværksat, men fugtskader er udbedret hæves scoren fra 2 til 3, og indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Socialtilsynet følger ved nærværende tilsyn op på brug af fællesarealer, som arealer, som er tænkt til fælles brug af 
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borgerne. 
Ledelsen oplyser, at det har været en svær omstilling at få borgerne til at benytte de rum, som er ændret fra at 
være primært forbeholdt personale til nu at være målrettet borgerne og deres behov. 
Socialtilsynet kan under rundvisning ved selvsyn konstatere, at ændringen ikke er gennemført alle steder, i lighed 
med ledelsens oplysning.
Der er lokaler, som er inddraget til samtalerum for ugentlige møder, og der er også rum, som ikke benyttes 
eksempelvis på Strongvej. Dette til trods for at borgerne udtrykker behov for mere plads. 
I nogle bofællesskaber bliver de tildelte rum fortsat omtalt af borgerne som kontor. 

Socialtilsynet er ligeledes opmærksom på at medarbejdere fortsat benytter toiletter i bofællesskaber, som deles 
mellem borgere. 

Med baggrund i ovenstående bibeholdes indikatoren til i lav grad at være opfyldt
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Tilbuddet vurderes at være økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold 
til prisen og tilbuddets målgruppe.
Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.
Der er fulgt op på den økonomiske situation ved gennemgang af regnskab for 2017, årsrapport og protokollat. 
Heraf ses at tilbuddet i 2017 har haft overskud, soliditetsgraden er forbedret, og der er fokus på, at udlån til 
Ejendomsfonden bliver tilbagebetalt til tilbuddet medio 2018. Der er beskrevet et overskud i årets første 3 måneder, 
som er højere end forventet og forventes mindst et overskud som budgetteret for 2018.

Økonomisk bæredygtig?

Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de samlede omkostninger 
samt planlagte investeringer. 
Tilbuddets revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionen er udført efter relevant bekendtgørelse og 
alle punkter gennemgået. I forhold til punkt 9 om afregninger mellem enkelte enheder i en koncern eller en 
koncernlignende konstruktion sker på markedsvilkår, henvises revisor til i 2018, at forholde sig til, at der pr. 21. 
11.-15 er truffet afgørelse om at tilbuddet er omfattet af en koncernlignende konstruktion med Ejendomsfonden og 
baggrund bl.a. af samhandel i forhold til leje af bygninger samt fælles løn- og administrationsomkostninger. Dette 
kan derfor inddrages omkring punkt 9 fremadrettet.
Socialtilsynet kan med afsæt i årsregnskabet for 2017, se at egenkapitalen i 2017 på minus 388.279 kr. er 
mindsket med 200.000 kr. og mellemværende med ejendomsfonde på 1,8 mio. kr. forventes indfriet 1.7.-18. 
Tilbuddet har i 2017 haft et overskud på 191.981 kr., og der er beskrevet et overskud som er højere end forventet i 
årets først 3 måneder og forventes mindst et overskud som budgetteret for 2018.

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større 
ændringer. Der er afsat 353.000 kr. til kompetenceudvikling. Der er fortsat afsat færre udgifter til personale som 
ikke har direkte kontakt til borgerne i budget for 2018. Dette afspejles ligeledes i tilbuddets nøgletal, hvor 
lønomkostninger til borgerelaterede personale er steget. Ledelsen oplyser, at de tre medarbejdere som er ansat 
som pædagogiske konsulenter samt daglig leder som led i implementering af nyt dokumentationssystem i øget 
omfang har vagter i husene.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.
Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er kontrolleret og godkendt af tilbuddets 
revision. Tilbuddets revisor kan have fokus på i 2019, i noten om nøgletal i årsrapporten, at anføre sygefravær i 
dage og personalegennemstrømning.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oplysningsskema
Svar på spørgeskema fra 31 borgere
Bilag 1 Udviklingsarbejdet i Bo- og Opholdsstedet 2018
Bilag 2 Notatark til opfølgning på udviklingspunkter fra 2017 Grennessminde
Bilag 3 Handlingsplan for vedligeholdelse af bygninger Årsberetning fra Bestyrelsen
Bilag 4 Årsberetning fra Bestyrelsen 
Bilag 5  Aktuelt indskrevne borgere 
Bilag 6 Fraflyttede borgere 
Bilag 7 Fratrådte og nyansatte medarbejdere 
Bilag 8 Vikarforbrug 
Bilag 9 Samlet resultat af besvarelser, APV 
Bilag 10 Episoder med vold og trusler 
Bilag 11 Iværksat og gennemført efteruddannelse og videreuddannelse 
Bilag 12 Håndtering af personfølsomme data 
Bilag 13 Funktionsopdelte vagter på 160
Bilag 14 Ex på funktionsopdelte vagter i ferieperioder 
Bilag 15 Ferieskema over aktiviteter og personaletilstedeværelse, målrettet de unge 
Bilag  16 Målgruppebeskrivelse for udslusningstilbuddet, Selsmosevej 
Bilag 17 Ex på nyhedsbrev: MAJ 2018
Bilag 18 Implementeringsplan, KRAP

Observation

Interview Ledelse:
Daglig leder Helle Hardy-Hansen ansat i tilbuddet i 3½ år. Uddannet på RUC.
Pædagogisk leder ansat i tilbuddet siden 2010. 
Pædagogisk leder siden efterår 2017. 

Medarbejdere:
Pædagog uddannet 2001, ansat i 2016. 
Pædagog uddannet 2006, ansat i perioder siden 2006 - senest fra 2014. 
Pædagog uddannet 2015, ansat i 3 år. 
Pædagog uddannet 2002, ansat i 3 år.   
Pædagogisk medhjælper ansat medio 2015, primært tilknyttet 160.
Medarbejdere er tilknyttet standard og intensivafdelinger under Grennesminde. 
Undtaget er udslusningsafdelingen Selsmosevej 20.

Borgere:
Socialtilsynet havde interview med en eller flere borgere i samtlige afdelinger 
undtagen Tåstrup Hovedgade 160, da der ikke her var borgere som ønskede at tale 
med socialtilsynet.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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