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 Forord 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt socialfagligt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget samt om det konkrete 
tilbud. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de 
indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 
nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Birgitte Hoberg Sloth  Gitte Stentoft 
Partner   Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 2429 5037 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: gst@bdo.dk 

Partneransvarlig  Projektansvarlig  

 

 

 

  

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:gst@bdo.dk
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om tilsynet 

Navn og Adresse: Aktivitetshuset Idavang, H.C. Ørsteds Vej 1, 7900 Skive 

Leder: Maja Handskemager 

Tilbudstype og juridisk grundlag: Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL §104 

Antal pladser: 72 borgere er aktuelt visiteret til tilbuddet, og yderligere tre forventes at starte.  

Målgruppebeskrivelse: Borgere med autismespektrumforstyrrelse  

Dato for tilsynsbesøg: Den 11. august 2021, kl. 09.15 – 12.15 

Deltagere i interviews: 

• Leder  

• To medarbejdere 

• To borgere 

Tilsynsførende:  

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, Pædagog og Plejer 

Manager Gitte Stentoft, Pædagog og PD. i Specialpædagogik 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

En ny ledelsesorganisering trådte i kraft 1. maj 2021, og afdelingsleder er nu afdelingsleder for Idavang, 
inkl. Å-huset. Afdelingsleder har kontor på Idavang, men er dagligt til stede i Å-huset, enten om morge-
nen, omkring frokost eller ved dagens afslutning. Afdelingsleder har i forbindelse med den nye organise-
ring haft samtaler med medarbejderne med henblik på forventningsafstemning. Afdelingsleder anerken-
der, at medarbejderne er gode til at tage ansvar, og afdelingsleder overvejer relevansen af en mulig 
koordinatorfunktion fremadrettet.  

Afdelingsleder oplyser desuden, at et større byggeri er i gang og forventes færdigt i foråret 2022, hvilket 
betyder, at Å-huset kan flytte ind i helt nye rammer. Både medarbejdere og pårørende har været inddra-
get i processen, bl.a. gennem deltagelse i en stor workshop, og medarbejderne har derudover udformet 
idéer og ønsker.  

I forhold til Corona oplyser afdelingsleder, at de har evalueret perioden med restriktioner, og at det har 
givet anledning til at ændre dagstrukturen, arbejdsgange mm. Dette for at tilgodese de forhold, som 
borgerne har vist sig at profitere af, fx at de møder ind på deres linje og afholder morgenmøde der, frem 
for at alle mødes i kantinen. Afdelingsleder har udarbejdet en pixiudgave angående den nye struktur til 
borgerne. 

Der er generelt stabilitet i medarbejdergruppen, og sygefraværet er acceptabelt.  

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Der er ikke punkter til opfølgning.  
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Idavang, inkl. Å-huset. BDO er kommet 
frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem inter-
views, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets samlede vurdering, at tilbuddet gennem en struktureret hverdag med meningsfulde aktivi-
teter understøtter borgernes trivsel og udvikling. Leder og medarbejdere er fagligt kompetente og engage-
rede, og tilbuddet arbejder målrettet med dokumentation i relation til borgernes mål.  

2.2 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. 
Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. 
(Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering). 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 

 

 

 

1

2

3

4

5

Målgruppe, metoder og
dokumentation

Sundhed og trivsel

Aktiviteter og beskæftigelse

Selvstændighed og
relationer

Kompetencer

Fysiske rammer
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2.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

Anbefalinger 

Tilsynet har ingen anbefalinger.  
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Målgruppe, meto-
der og dokumen-
tation 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Der anvendes faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbud-
dets målsætning og målgruppe, overordnet med udgangspunkt i KRAP og 
TEACCH. Medarbejderne understreger, at de er meget anerkendende i samar-
bejdet med borgerne, og at det primære fokus er at understøtte borgernes mo-
tivation og ressourcer. Medarbejderne er observerende i forhold til, hvad der 
fanger borgernes interesse og opmærksomhed, og medarbejderne motiverer 
borgerne derigennem til at deltage i aktiviteterne. Borgerne profiterer generelt 
af en tydelig struktur, og der anvendes visualisering i form af piktogrammer og 
billeder, hvilket afspejles i miljøet.  

Med afsæt i indsatsmål fra myndighed arbejder tilbuddet med delmål ud fra et 
habiliterende perspektiv. Som udgangspunkt forholder medarbejderne sig til 
delmålene hvert kvartal med henblik på at efterprøve, om enten mål eller hand-
ling skal justeres. Afvigelser eller observationer i relation til delmålene doku-
menteres løbende og som udgangspunkt minimum en gang om måneden.  

Stikprøverne viser, at der er oprettet relevante delmål for alle tre borgere med 
beskrevet handling, metodevalg samt medarbejder- og borgerindsats, og der ses 
ligeledes opfølgende notater. 

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante parter omkring den enkelte borger, 
herunder primært myndighed og botilbud, fx til de årlige habiliteringsmøder.   

Tema 2: 

Sundhed og trivsel 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Ifølge medarbejderne handler 
det om at være nærværende, vise interesse og give sig tid til at lytte eller af-
læse, hvad der er vigtigt for den enkelte borger. Helt konkret kan det udmøntes 
i at stoppe op på gangen, hvis en borger ønsker kontakt, også selv om man er på 
vej til en anden opgave. Medarbejderne lægger vægt på at være positive og 
smilende, fx når de modtager borgerne om morgenen. En del borgere profiterer 
af humor og det at grine sammen, hvilket medarbejderne er bevidste om.  

Borgerne har, med afsæt i individuelle forudsætninger, indflydelse på beslut-
ninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. En borger kan redegøre 
for det mål, vedkommende arbejder med, og i Å-huset observerer tilsynet, at 
en borger ved hjælp af piktogrammer vælger mellem forskellige pauseaktivite-
ter.  

Borgerne giver udtryk for og indtryk af at trives. Tilbuddet arbejder relevant 
med at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed, bl.a. har idræt og motion 
høj prioritet, ligesom den mad, der fremstilles i tilbuddet, er sund og varieret. 
En medarbejder er begyndt at tilbyde pædagogisk massage til borgerne i Å-hu-
set.  

Ifølge leder indberetter tilbuddet 3-5 magtanvendelser på årsbasis. Medarbej-
derne arbejder forebyggende, fx ved at afgrænse stimuli og tilrettelægge akti-
viteterne efter borgernes dagsform. Medarbejderne er bekendte med gældende 
regler for området.  
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Tema 3: 

Aktiviteter og be-
skæftigelse 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Der lægges vægt på, at aktiviteter og opgaver skal være meningsfulde for den 
enkelte borger. Idavang er overordnet inddelt i tre linjer, herunder Grønt team, 
Café og service samt Værksted med mulighed for bl.a. montageopgaver og kre-
ative aktiviteter. I Å-huset tilbydes borgerne fx sansestimulerende aktiviteter, 
deltagelse i havearbejde, ture, højtlæsning og puslespil.  

To dage om ugen er der planlagt idræt for alle. Der vil imidlertid altid være et 
alternativt tilbud til de borgere, der ikke ønsker at deltage. På tilsynsdagen er 
flere borgere af sted til aktiviteter med overskriften Krop og bevægelse i et 
nærliggende kampsportscenter. Under rundvisningen observerer tilsynet samti-
dig borgere, som er i gang med individuelle aktiviteter, fx er en borger optaget 
af at strikke, og en anden borger arbejder koncentreret på et meget avanceret 
fuglehus. En tredje borger fortæller, at vedkommende for tiden har til opgave 
at passe tomatplanterne og veje afgrøder af til salg.   

Tema 4: 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og til 
at opnå selvstændighed. Medarbejderne redegør for, at de matcher borgerne 
omkring aktiviteter i forhold til, hvem der kan profitere af hinanden samarbejds-
mæssigt, men også med blik for, at nogle kan ”løfte” andre kompetencemæs-
sigt.    

Borgerne træner desuden deres sociale kompetencer ved samvær omkring fx 
formiddagskaffe og frokost i Caféen, og en borger har fx som konkret mål, at 
vedkommende skal øve sig i at sætte sig ved et bord, hvor der sidder andre.  

Å-huset planlægger restaurantbesøg med henblik på social træning for borgerne, 
både i forhold til indbyrdes samtale, og det at begå sig i det omgivende samfund.  

Tilbuddet deltager i sociale aktiviteter, som fx Skive Handicap festival. 

Tema 5: 

Kompetencer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Afdelingsleder er uddannet pædagog og har været ansat som leder i en årrække. 
Afdelingsleder prioriterer at være synlig og tilgængelig i tilbuddet og anerken-
dende i forhold til medarbejdernes arbejde med borgerne.   

Hovedparten af medarbejderne er uddannede pædagoger, og enkelte er ergote-
rapeuter eller social- og sundhedsassistenter. Desuden er der ansat medarbej-
dere med en faguddannelse, der er relevant for de linjer, de er tilknyttet, fx en 
gartner og en køkkenassistent. Medarbejdernes kompetencer afspejler sig i sam-
spillet med borgerne, idet tilsynet observerer, at medarbejderne er nærvæ-
rende og anerkendende i kommunikationen med borgerne. 

Kompetenceudvikling i relation til de anvendte tilgange og metoder prioriteres. 
Aktuelt er der planlagt genopfriskningskurser i KRAP og introduktionskursus, li-
geledes i KRAP til nye medarbejdere. Desuden skal enkelte medarbejdere på 
vejlederuddannelse, og der tilrettelægges 1-2 pædagogiske dage om året, se-
nest var temaet Kognitiv metode.  

Tema 6: 

Fysiske rammer 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne. 

Det vurderes, at de fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling, 
omend det bliver en forbedring, når Å-huset kan flytte i nye omgivelser med 
bedre plads og mulighed for at tilgodese borgernes særlige behov.  

Rammerne er anvendelige, og særligt på Idavang er indretningen tilpasset bor-
gernes behov’, fx med begrænsede stimuli. Der er en god atmosfære, og bor-
gerne færdes hjemmevant under tilsynsbesøget.  
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4. VURDERING 

I tilsynene i Skive Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

Score/vurdering Forklaring  Bemærkninger  

I meget høj 
grad opfyldt 

Score: 5  

Udtømmende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er ingen mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgere 

• Alle elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen 

I høj grad op-
fyldt 

Score: 4  

Omfattende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er få mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af bor-
gerne 

• Størstedelen af elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen 

I middel grad 
opfyldt  

Score: 3  

Delvis opfyl-
delse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er en del mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen 

I lav grad op-
fyldt 

Score: 2 

Mangelfuld op-
fyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er mange mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 

I meget lav grad 
opfyldt 

Score: 1 

Meget mangel-
fuld opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er omfattende mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af borgerne 
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 
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