
  
  

SOCIALPSYKIATRIEN
Administration

Opgangsfællesskabet Skolehaven
Skolehaven 4-6

2750 Ballerup
Tlf50823848

www.ballerup.dk/socialpsykiatrien

Dato: 30. oktober 2017

Tlf. dir.: 2630 1321
Fax. dir.: 4477 2184
E-mail: suz@balk.dk

Kontakt: Suzanne Møllegaard
EAN nr.: 5798008802539

Socialtilsyn Skolehaven 
 Udviklingspunkter samt Handleplan 2017.

Indsats: Målgruppe, Metoder og resultater

Baggrund:  

 Socialtilsynet anbefaler at tilbuddets ledelse at beskrive tilbuddets målgrup-
pe mere præcist på Tilbudsportalen, så afgrænsningen i forhold til borgernes 
individuelle støttebehov også fremgår

Handling:
 Tilbudsportalen er nu opdateret således at målgruppen er mere præ-

cist beskrevet

 Socialtilsynet har godkendt tilbuddets rettelser på Tilbudsportalen og 
tager derfor denne anbefaling ud.

Tidsplan:
 Er opfyldt

Forventet effekt:
 Forventer effekt er opnået, da målgruppen er præcist beskre-

vet
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Indsats: Målgruppe, Metoder og resultater

Baggrund:  

 Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse løbende evaluerer, om 
implementering af dokumentationssystemet følger den overordnede 
planlægning, både i forhold til udvikling af systemets muligheder og 
medarbejdernes samlede kompetencer omkring brugen af systemet.

Handling:
 Dokumentationssystemet Nexus samt dokumentation er et fast punkt på P. 

møder og d.d. er der på alle beboere beskrevet delmål. Der vil yderligere blive 
beskrevet samarbejde og processer i forhold til indsatser, efter dialog på P. 
møderne.
Der vil løbende blive evalueret på dokumentationspraksis, så denne bliver klar 
og evaluerbar og at der oparbejdes en rutine, for hvornår og hvordan.

Tidsplan:
 31. oktober 2017 er der beskrevet delmål på alle beboere

Forventet effekt:
 Rutiner/ Arbejdsgange i Nexus vil fremover være indarbejdede og  frigøre tid 

til andre opgaver 

http://www.ballerup.dk/
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Indsats: Målgruppe, Metoder og Resultater

Baggrund: 

Socialtilsynet har tidligere opstillet opmærksomhedspunkt tilbuddets elektroniske 
netværk. Socialtilsynet konstaterer ved dette tilsyn, at der ikke er fundet en brug-
bar løsning på langsom og til tider ubrugelig net forbindelse.  Socialtilsynet vurde-
rer således, at tilbuddets dokumentation over indsats og resultater i forhold til den 
enkelte borger samt muligheden for at bruge dokumentation til en struktureret fag-
lig refleksion med henblik på læring og forbedring af indsatsen er udfordret.

 Socialtilsynet indskærper derfor, at tilbuddets ledelse tager initiativ til 
at finde en brugbar og permanent løsning omkring denne problematik 
snarest.

 Socialtilsynet vil følge op på dette opmærksomhedspunkt d. 1/11 17.

Handling:
IT har fremsat følgende forslag til løsning

Løsningsforslag
Ipad eller Chromebook med SIM-kort og tastatur (2 stk. 13 tommer skærm, batteri 
mindre betydelig).
S-DIG undersøger og bestiller. Der er oprettet sag hos IT Forsyning den 07. sep-
tember 2017.

Internetforbindelse er ringe i kælder/kontor, det skal tjekkes op.
S-DIG følger op, når vi besøger Skolehaven

Behovet og mulighederne for at anvende V: drev skal afklares – også i forhold til 
lovgivning. Bedre og mere moderne løsninger skal findes. S-DIG kommer med for-
slag.

Outlook/mail, webbaseret løsning på Chromebook 
Kommer i Chromebook

Printer skal sættes rigtig op, det skal undersøges
Skolehaven undersøger, hvad det reelle behov for print er og hvad der printes.
S-DIG følger op på det efterfølgende.

Tidsplan:

 Der indkaldes til møde, når S-DIG har modtaget Chromebook. Næste 
møde afholdes i Skolehaven, så der kan tjekkes op på internetforbin-
delse. Derudover deltager Anne fra S-DIG, der er projektleder på im-
plementering af persondataforordningen

Forventet effekt:
 Det forventes stor tidsbesparelse, samt forbedring af indsatsen da denne kan 

dokumenteres hurtigere og nemmere.

http://www.ballerup.dk/
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Indsats: Målgruppe, metoder og resultater

Baggrund:  

 Det er yderligere lagt til grund, at ledelse og medarbejdere beskriver 
tilbuddets målsætning som et midlertidigt botilbud, som især skal un-
derstøtte borgernes muligheder for at udvikle konkrete sociale og 
praktiske kompetencer for senere at kunne klare sig i egen bolig. 
.Der reflekteres i den forbindelse ikke helt relevant omkring de juridi-
ske udfordringer, idet bo tilbuddet er godkendt i henhold til ABL § 
105/SEL § 85, hvilket reelt set stiller borgerne i den situation, at de 
har lejekontrakt på deres bolig, og at de derfor ikke kan udskrives 
herfra, medmindre de selv er motiverede herfor.

Handling:
 Afd. leder har indledt proces, hvor beboerne orienteres om deres rettigheder i 

henhold til lejeloven/ lejekontakt

Tidsplan:
 21 november afholdes temadag med alle beboere og her vil vi gå i dialog med  

beboerne omkring emnet.

Forventet effekt:
 Beboerne er oplyst på et juridisk korrekt grundlag.

http://www.ballerup.dk/
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Indsats: Økonomisk Tilsyn

Baggrund:  

 Tilbuddets juridiske grundlag er Almenboliglovens § 105 stk. 2, hvor-
for omkostninger til indvendig vedligeholdelse og forbrug til el, vand, 
varme og renovation mv.  gældende for servicearealer, på tilsammen 
85.500,- kr. fremstår væsentligt over omkostningsniveauet for tilsva-
rende sammenlignelige tilbud.

Handling:
 I tilbuddet er der følgende faste omkostninger:

Ejendomsskat, El, vand og varme, Skolehavens andel af maskinpark og Teknisk 
serviceassistent, snerydning, Vest forbrænding, vask og måtte service samt di-
verse indvendig vedligeholdelse.
Det undersøges hvorfor disse omkostninger fremstår væsentligt over sammen-
lignelige tilbud 

Tidsplan:
 Dec. 2017

Forventet effekt:
 Det forventes at der skabes klarhed over omkostningsniveauet .

http://www.ballerup.dk/
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Indsats: Uddannelse og beskæftigelse

 Den gode Historie:

 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet stimulerer borgernes udvikling og 
læring med henblik på at understøtteparatheden og mulighederne for 
uddannelse og/eller beskæftigelse. 

 Det vurderes, at tilbuddet opsætter mål sammen med borgerne om 
beskæftigelse eller andre aktiviteter med henblik på at øge parathe-
den til at deltage i beskæftigelse. Det vurderes endvidere, at der er 
en faglig kultur i tilbuddet for at motivere især de unge borgere til at 
søge relevant uddannelse og aktiviteter som alternativ til førtidspen-
sion.

 Omkring de ældre borgere har tilbuddet fokus på at understøtte, at 
de får muligheder for beskæftigelse udenfor eller indenfor tilbuddet i 
et relevant omfang, set i forhold til borgenes behov og forudsætnin-
ger. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgene 
udtrykker stor tilfredshed med deres muligheder for at kunne komme 
i lokalt støtte- og aktivitetscenter.

Handling:
 Det er fortsat et stort mål i Skolehaven at alle Beboere er beskæftiget i job/ ar-

bejdsprøvning eller frivillighed

Tidsplan:
 Løbende opfølgning på den enkelte min. 2 x om året

Forventet effekt:
 Beboerne får en dagligdag som er så  lig, alle andre i det omkringliggende sam-

fund.
 Beboerne får oplevelser/ udvikler sig og får passende udfordringer  i forhold til 

bedre livskvalitet og lever længere.

http://www.ballerup.dk/

