
Tilsyn i Skolehaven april 2019

Særligt fokus ved tilsynet:

Der har ved tilsynet den 10. april 2019 været særligt fokus på hvorledes tilbuddet støtter borgerne i deres 
sociale
kompetencer og selvstændighed og hvordan tilbuddet støtter borgerne i de udfordringer den enkelte måtte 
have.
Der har også været fokus på borgernes selv og medbestemmelse og hvordan den udfolder sig i hverdagen 
på
tilbuddet. Der har endvidere været fokus på om borgerne får den støtte som de har brug for og endelig har 
der
været fokus på medarbejdernes kompetencer i forhold til tilbuddets faglige tilgange og metoder og kendskab 
til
borgernes udfordringer og behov.
Der har i mindre omfang været fokus på andre af socialstyrelsens kvalitetsmodels temaer.
Socialtilsynet har deltaget i et personalemøde, hvor der blandt andet var faglige drøftelser om to borgere.
Socialtilsynet har deltaget i et beboermøde og er blevet vist rundt på tilbuddet af to borgere. Endelig har
socialtilsynet haft mulighed for at observerer de aktiviteter og samspil der er foregået under madlavning, 
ophold i fælles stue samt ved fællesspisning.

Udviklingspunkt:

Der er ved sidste tilsyn givet et udviklingspunkt vedrørende tilbuddets dokumentation. Da 
sidste tilsyn fandt sted for ca. 4 måneder siden har socialtilsynet - efter dialog med daglig 
leder vurderet, at dette udviklingspunkt vil blive genstand for fokus ved næstkommende 
tilsyn, da der så har været en længere periode med mulighed for implementering.

Handleplan:
Skolehaven har ikke haft adgang til Intra, og IT har gennem årene arbejdet på en løsning 
så medarbejderne kom hurtigere på nettet, for at kunne dokumentere.
Problemet var også at man skulle logge af, før en anden kunne arbejde og der var ikke 
ordentlig Wifi dækning på det ene kontor.
Vi har derfor selv betalt den foreløbige udgift til at få lagt fibernet ind ( 22.000,-)
I dag d. 27 feb. 2020 bliver der gravet ud til fibernet og vi regner derfor med at dette løses 
inden for meget kort tid.
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