Tema
Lille Friheden Udviklingspunkter 2017
Selvstændighed ”- Opmærksomhed på om borgerne støttes
og relationer
optimalt i forhold til mødedeltagelse.”

Administrationens bemærkninger
Punktet omhandler beboernes deltagelse i Bruger- og
pårørenderådsmøder og deres reelle muligheder for
at sikre sig indflydelse i dette forum.
Kommunalbestyrelsen har efterfølgende i
junimøderækken 2017 vedtaget, at disse møder i den
nye struktur skal erstattes af lokale
bruger/pårørendemøder, for at sikre beboerne bedre
indflydelse. Den samlede score er fastholdt på 4,3.

Målgruppe,
metoder og
resultater

Punktet optrådte også på sidste tilsyn, hvor
dokumentationspraksis blev nævnt som et
udviklingspunkt. Til gengæld forventes problemet fra
forrige tilsyn med manglende rum til dokumentation
at blive løst med kommunalbestyrelsens vedtagelse
af justeringen af bofællesskaberne i juni 2017, hvor
der også indgår personalefaciliteter i Lille Friheden
samt Holmelundsvej. Den samlede score er her dalet
fra 4,4 til 3,5.

Sundhed og
trivsel

”Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel
kan tydeliggøre den konkrete pædagogiske
indsats, der skal understøtte opfyldelse af
borgernes mål.
- Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel
kan have fortsat fokus på den systematiske
dokumentation på Bosted systemet, således
at dokumentationen kan bruges til
evaluering og læring af egen indsats samt
forbedring af indsatsen”
”-opmærksomhed på, at borgernes selv- og
medbestemmelse tilgodeses i alle tiltag og
initiativer, der sættes i værk på tilbuddet.”

Fysiske rammer ”Socialtilsynet ser at tilbuddet fortsat bør
have opmærksomhed på fællesboligen og
dens præmisser i forhold til indretning og
kapacitet.”

Ligesom under temaet ”Selvstændighed og
relationer” er det, det nu afskaffede Bruger- og
pårørenderåd, der henvises til.
Punktet omhandler fælleslejligheden, som danner
rammen om den fælles madlavning og spisning. De
fysiske rammer har tidligere været genstand for
kritik, og den samlede score fastholdes på 4,7.
Tilsynets Kritik går på, at fælleslejligheden er lille og
at det kan være en udfordring at skærme de beboere,
som ikke kan håndtere støj og mange mennesker.
Tilsynet vurderer samtidig, at lokalet godt kan
imødekomme beboernes behov for fællesspisning og
socialt samvær.

Tema
Målgruppe,
metoder og
resultater

Hvidovregade Udviklingspunkter 2017
”- Fokus på klare, målbare delmål, for hvert
overordnet indsatsmål, med konkrete
metodeanvisninger til. Herunder vurdere,
hvilke kriterier de enkelte mål skal måles på.
- Systematisk dokumentation af mål/ delmål
samt løbende evalueringer.”

Administrationens bemærkninger
Punktet er identisk med sidste rapports
udviklingspunkt indenfor samme tema og den
samlede score er også dalet fra 4,5 til 3,8.

Organisation og
ledelse

”Socialtilsynet vil i forbindelse med næste
tilsyn have fokus på, hvordan ledelsen har
arbejdet med nærledelse på tilbuddet.”

Punktet henviser til kommunalbestyrelsens beslutning
fra junimøderækken 2017 om mere ledelse tæt på i
bofællesskaberne, som blev besluttet i forbindelse
med justering at strukturen i bofællesskaberne.
Scoren for dette punkt er dalet fra 4,1 til 3,9.
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