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Fagligt tilsyn på Aktivitet og Aflastning, dagtilbud oktober 2020 

Udviklingspunkter samt Handleplan  

Udviklingspunkter:  

Tilsynet giver ikke anledning til udviklingspunkter.  

Fokusområder: 

Tilsynet anbefaler, at der løbende er opmærksomhed på, om der kan findes andre fysiske rammer for 
tilbuddet, da pladsen sætter væsentlige begrænsninger. 
 

Tema 6:  Fysiske rammer og miljø, score 4  
Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer generelt understøtter borgernes behov. Der er et 
imødekommende miljø med en hyggelig stemning i alle rum. Det er indtrykket, at medarbejderne gør 
hvad de kan, inden for de rammer de har.  
Medarbejderne og leder påpeger, at det er en udfordring, at der ikke er mulighed for at give et liggende 
skift.  
Der mangler ligeledes et stort lokale til aktiviteter. For nuværende bruges caféen, da den er lukket for 
udefrakommende.  
 
Handling:  
Aktivitets og Aflastnings tilbuddet er blevet samlet i Sønderhaves stueetage for et par år siden, for at 
sikre et integreret tilbud, hvor dagtilbuddet og døgntilbuddet kan være et samlet tilbud, der bidrager ind 
i den samlede demensindsats.   
Der arbejdes på at tilbuddet bliver endnu mere fleksibelt, herunder en mere fleksibel udnyttelse af 
aflastningspladserne og af lokalerne i det hele taget. Borgere, der kun kommer om dagen, skal også 
kunne benytte aflastningspladserne, hvis de har behov for et hvil eller fx hjælp til personlig pleje, hvor 
borgeren har brug for at kunne ligge ned imens.   
Aktiviteter planlægges i cafeen området, uden for dennes åbningstid, og der ses løbende på alle 
lokalerne i tilbuddet med henblik på at sikre den mest optimale brug i forhold til de til enhver tid aktuelle 
aktiviteter. 
Samværsgrupper og aktiviteter skal desuden indtænkes i tilbuddet i Aktiv Center Ballerup, hvilket vil 
kunne give både mere plads til aktiviteter men også større fleksibilitet i tilbuddet. 
Der er en løbende evaluering og tilpasning af lokaliteter, inkl uderum i stue etagen i Sønderhaven, i 
forhold til de aktuelle behov. Der er aftalt brug af uderum i Sønderhaven, og gårdhaven har siden april 
været opdelt, denne aftale genbesøges ligeledes. 
 
Tidsplan: 
Der arbejdes løbende med de ovenstående handlinger fra nu af og i 2021. 

   
Forventet effekt: 
At lokale mulighederne benyttes optimalt således at der gives rum og mulighed til de meningsfulde 
aktiviteter.  


