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Vedrørende uanmeldt tilsyn 26. juni 2014
Kære Kim Børsen!
Tak for besøget 24. juni 2014.
Det blev desværre noget ufuldstændigt og ikke så sammenhængende, som man (jeg) kunne ønske sig.
Umiddelbart kan man ikke tilføje noget til det, I har set og oplevet på de tre timer, I var på besøg hos os, ud
over eventuelle uddybende kommentarer.
Det er blevet et skræmmende billede, der efter min opfattelse ikke helt retfærdiggør Hvidborgs situation og
dagligdag.
Uheldigvis for jeres billede af Hvidborg, fik jeg ikke redegjort for den turbulens, institutionen har været
igennem inden for mindst det sidste års tid, med mange udskiftninger i de samme stillinger, for ikke at tale
om den store usikkerhed, der har været for vores meget nye vedtagne renoveringsproces.
Jeg fik således heller ikke redegjort for de tiltag, vi har planlagt og iværksat i forhold til afdelingens
udseende og indretning. Jeg er fuldt opmærksom på, at det ikke ændrer det billede, I fik, men det kunne
måske have ændret det lys, det bliver set i.
Der er ting, der i det ovennævnte forløb, ikke tidsmæssigt har kunnet have mit fulde fokus i denne periode
– bl.a. dele af proceduren omkring magtanvendelserne. Det har ikke på nogen måde været et ønske om at
tilsidesætte vores forpligtelser, men det har været absolut nødvendigt med den udskiftning i personalet,
der har været, at få afdelingen – børn, såvel som medarbejdere - til at køre sammen og fungere. Det har
derfor været det mest essentielle fokus at understøtte og optimere den samlede afdelings vilkår for ny og
fortsat udvikling, så vi kan fastholde os som en institution, der skaber udvikling for børnene.
Jeg ser derfor frem til vores næste møde i august, hvor vi får lejlighed til betrygge Tilsynet i vores
håndtering og forebyggelse af magtanvendelserne med en tilstrækkelig kvalitet, samt at uddybe den snak,
vi havde om de valgte foci, og jeres observationer på dagen.
På gensyn og
Venlig hilsen
Dion Hansen
forstander

