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Handleplan i forlængelse af Socialt Tilsyns endelige tilsynsrapport den 7. august 

2014. I rapporten er der formuleret nogle udviklingspunkter, som der er udarbejdet 

en handleplan for og som tager afsæt i nedenstående bemærkninger: 

 

”Socialtilsynet bemærker, at de borgere, der benytter Torvevej i større udstrækning 

og mere kontinuerligt, ville kunne profitere af en neuropædagogisk screening, for 

dels at synliggøre den enkelte borgers behov for kompenserende pædagogik, men 

også for at målrette indsatsen yderligere. 

 

Socialtilsynet bemærker, at Torvevej og borgerne kunne profitere af et mere visua-

liseret miljø, som understøttede en vis standard i kommunikationen. 

 

Socialtilsynet bemærker, at Torvevej ikke har en beredskabsplan for borgere, der 

har været udsat for overgreb” 

 

 

Handleplan: 

Daglig leder udarbejder den 1. i hver måned og indtil juli 2015 en status til organi-

sationsleder om måling af effekten for indsats. 

 

Mål 1 

Der er pr. 1. juni 2015 udarbejdet neuropædagogiske screeninger for borgere, der 

er visiteret til minimum 100 døgn pr. år (kriteriet - antallet af døgn - er foreløbigt). 

 

Handling: 

 Daglig leder etablerer videns gruppe vedr. neuropædagogik, som består af 

personer, der uddannet i at udføre neuropædagogiske screeninger. Neu-

rogruppen holder møde en gang om måneden, første gang den 4. december 

2014 - Gruppens formål er: 

 At danne sig overblik over hvilke borgere der skal tilbydes testen 

 At udføre screening 

 At formidle viden og screenings resultater 
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Implementering: 

 Administrativ medarbejder, har den 1. december 2014 udarbejdet en skabe-

lon til registrering, af de borgere der fået har udarbejdet screeninger. 

 Pædagogisk metode bliver pr. 1. januar 2015 et fastpunkt på dagsordnen til 

personalemøderne, som afholdes hver 14. dag. 

Forventet effekt mål 1 

Borger: Borgerens ressourcer og behov for socialpædagogisk støtte, bliver kortlagt 

og hermed sikres det, at borgeren tilbydes en tilpasset og udviklingsorienteret ind-

sats. 

 

Medarbejder: Medarbejderen kvalificerer sin indsats og opnår ny viden, hvilken er 

retningsgivende for det pædagogiske arbejde. 

 

 

Mål 2 

Der er den 1. juli 2015 udarbejdet pædagogiske planer for borgere, der er visiteret 

foreløbigt til minimum 100 døgn hvor handlingerne, der knytter sig til målene tager 

afsæt i borgerens behov for kompenserende pædagogik (kriteriet – antallet af døgn 

– er foreløbigt). 

 

Handling: 

 Daglig leder udarbejder en plan, for sidemandsoplæring i at benytte handle-

plansskabelonen i Torvevejs dokumentationssystem(EKJ) 

 Daglig leder underviser medarbejderne i at opstille mål, ud fra SMART mål 

metoden. 

Implementering  

 Kontaktpersoner inddrager borgeren, på dennes præmisser, i at reviderer 

borgerens pædagogiske plan en gang om året. 

 Daglig leder gennemgår to gange om året de pædagogiske planer sammen 

med kontaktpersonerne. 

 Kontaktpersonerne drøfter med det øvrige team indsats mål og kompense-

rende pædagogik. 

 

Forventet effekt mål 2 

Borger: Borgeren bliver i videst muligt omfang kompenseret for sit han-

dicap. Metoden i den pædagogiske praksis vil være at støtte bor-

geren i at udvikle sine potentialer.  

Medarbejder: Medarbejderen planlægger sin tid mere hensigtsmæssigt og ar-

bejder målrettet med en realistisk indsats overfor borgeren. 
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Mål 3 

Torvevej anvender Touch skærm, iPad piktogrammer , fotos og konkreter dagligt til 

at understøtte kommunikationen, med borgere der kan profitere heraf. 

 

Handling: 

 Daglig leder og medarbejdere udarbejder en oversigt over hvilke borgere, 

der er målgruppe for indsatsen. 

 Daglig leder sikrer dokumentation i opholdsplanen for de borgere, hvor den 

faglige vurdering er, at visualisering ikke er et relevant redskab, tilbydes 

anden understøttende kommunikation.  

 Alle medarbejdere er den 1. januar 2015 oplært i at anvende kommunikati-

ons programmer på iPad og Touch skærm. 

 Der er den 1. februar 2015 udarbejdet syv flytbare tavler til piktogrammer. 

Implementering: 

 Af skema for opgavefordeling vil der pr. 1. januar 2015 være en medarbej-

der i dag- og aftenvagten, der er ansvarlig for visualisering via touch 

skærm.  

 Den medarbejder, der er ansvarlig for en pågældende borger sikrer, at visu-

alisering indgår i den pædagogiske indsats.  

Forventet effekt mål 3 

Borger: Borgeren opnår øget selvbestemmelse, da der i højere grad er 

adgang til kommunikation af ønsker og behov. 

Medarbejder: Medarbejderne opnår en faglig tilfredshed, når de i større om-

fang kan imødekomme borgernes behov og ønsker. 
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