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Forord 

 

 

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

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider finder en række faktuelle oplysninger om 
tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsam-
lede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten. 

 

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

 

På bagsiden findes information om BDO. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

Birgitte Hoberg Sloth  Kathinka Skovbye Eriksen 
Partner   Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 2429 5032 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: kse@bdo.dk 
Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

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

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

Generelle oplysninger om tilsynet 

Navn og Adresse: Trollesbro – Beskyttet beskæftigelse, Slangerupgade 60, 3400 Hillerød 

Leder: Inge Engel Christensen 

Tilbudstype og juridisk grundlag: Beskyttet Beskæftigelse, jf. SEL § 103 

Antal pladser: 96 fuldtidspladser og 12 halvtidspladser 

Målgruppebeskrivelse: Borgere med funktionsnedsættelse 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 30. november 2021, kl. 9.30 – 13.00 

Deltagere i interviews: 

• Centerleder og afdelingsleder 

• Tre medarbejdere  

• Fire borgere 

Tilsynsførende:  

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog og plejer 

Senior Consultant Michela Nygaard, socialrådgiver 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder oplyser, at beskyttet beskæftigelse og klubtilbuddene nu er lagt sammen til ét center og har navnet 
Trollesbro. I samarbejde med kommunen udarbejdes der en ny hjemmeside.  

De seneste år har været præget af COVID-19, og det har blandt andet afstedkommet en positiv forandring 
med færre konflikter blandt borgerne samt en ny struktur på dagen, så borgerne er mere deltagende. 
Ligeledes er der arbejdet med at etablere en ny enhed i tilbuddet, Væksthuset med dyrehold, hvor flere 
borgere er beskæftigede, det er en succes, som giver positive tilbagemeldinger fra botilbuddene.  

Medarbejderne er stabile, og der er ansat flere pga. stigning i antallet af borgere. Sygefraværet er lavt.  

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 Hillerød Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Center for Beskyttet Beskæftigelse 
Trollesbro. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som 
er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets umiddelbare vurdering, at CBB Trollesbro understøtter borgernes ressourcer, trivsel og selv-
stændighed gennem meningsfulde arbejdsopgaver på strukturerede værksteder. Medarbejdere og ledelse 
er fagligt engagerede, ambitiøse og optagede af løbende at justere og udvikle den pædagogiske tilgang til 
glæde for borgerne. 

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
resultater

Sundhed og trivsel

Aktiviteter og beskæftigelse

Selvstændighed og
relationer

Organisatoriske forhold

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 

1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at medarbejdernes kendskab til regler og procedurer i forbin-
delse med magtanvendelse er opdateret. 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Målgruppe, meto-
der og resultater 

 

Score: 5 

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

Målgruppen er borgere med funktionsnedsættelse, og ledelsen oplyser, at der 
er en stigende tendens til, at borgerne har et lavere funktionsniveau. En udvik-
ling, de vurderer, sker i takt med, at det er sværere at få bevilliget førtidspen-
sion. 

Den faglige metode tager afsæt i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerken-
dende Pædagogik), og i praksis redegør medarbejderne for, at borgerne bliver 
anerkendt for deres positive adfærd og handlinger. Ligeledes arbejder de med 
fokus på borgernes ressourcer, fx ved pakkeopgaver, der organiseres på en 
måde, som tilpasses den enkelte borgers kognitive niveau. Flere borgere profi-
terer af piktogrammer, som tilpasses individuelt.  

Leder oplyser, at de fortsat er i gang med et metodekatalog, samt at medarbej-
derne har deltaget i temadage om bl.a. neuropædagogik.  

Det vurderes, at tilbuddet arbejder målrettet med dokumentation for at under-
støtte borgernes mål. Indsatsmål fra rådgiver nedbrydes til relevante delmål i 
samarbejde med borgeren ud fra metoden SMART-mål. Tilsynet gennemgår tre 
stikprøver, hvor der i to tilfælde fremgår delmål, som kan relateres til indsats-
målene, og der følges op på målene med relevante dagbogsnotater. For den 
tredje borger afventes der snarligt handleplansmøde med sagsbehandler og bo-
sted. Et tidligere delmål er afsluttet med positivt resultat.  

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante parter omkring den enkelte borger, 
fx botilbud i forhold til borgernes behov for skema/tavler og omkring VISO-for-
løb. Herudover samarbejdes der med rådgivere og pårørende.  

Tema 2: 

Sundhed og trivsel 

 

Score: 4 

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

Borgerne giver udtryk for, at de bliver hørt, respekteret og anerkendt, samt at 
medarbejderne er gode at tale med, og at det er muligt at give udtryk for even-
tuel utilfredshed.  

Der afholdes borgermøder, som medvirker til, at borgerne bliver hørt, og bor-
gerne oplever, at de inddrages i beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen 
i tilbuddet.  

Borgerne giver udtryk for og indtryk af, at de trives, og medarbejderne under-
støtter dette ved at være opmærksomme på eventuel mistrivsel. I den forbin-
delse er medarbejderne opmærksomme på, om der er noget, de kan ændre i 
borgernes opgaver og/eller arbejdstid for at fremme trivslen.  

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed 
modsvarer borgernes behov. Der er fx dans, gåture samt stoleyoga, og vedrø-
rende kost benytter flertallet af borgerne sig af tilbuddets kantine med sund og 
alsidig kost. Den mentale sundhed understøttes gennem den valgte pædagogik.  

Leder oplyser, at konfliktniveauet er faldet, idet borgerne er inddelt i mindre 
grupper, og at strukturen på dagen er ændret og tilgangen tilpasset til de bor-
gere, som kan blive overbelastede. Der er ikke magtanvendelser i tilbuddet, og 
det forebygges gennem den pædagogiske tilgang, sceneskift og gåture. Medar-
bejderne reflekterer over, at de ikke fuldt ud er informerede om reglerne om-
kring magtanvendelse.  



AMELDT SOCIALFAGLIGT TILSYN | DECEMBER 2021 TROLLESBRO - BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HILLERØD KOMMUNE 

 

 

 
7 

Tema 3: 

Aktiviteter og be-
skæftigelse 

 

Score: 5 

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

Borgerne er inddelt i grupper på de forskellige værksteder med udgangspunkt i 
borgernes interesse og det, værkstedet producerer. Borgerne giver udtryk for 
stor tilfredshed med deres opgaver, fx i serviceteamet, i pakkeriet og i medie-
værkstedet, hvor de hver især er engagerede i deres opgaver. Ligeledes vareta-
ger flere borgere opgaver med at sørge for forplejning ved møder.  

Et nyt tiltag er Væksthuset på en ekstern adresse med dyrehold, hvor borgere, 
der profiterer af at være i mindre grupper, varetager opgaver i relation til dy-
rene. Ifølge medarbejderne er det en succes, og der er positive tilbagemeldinger 
fra borgernes bosteder om borgernes motivation omkring arbejdet med dyrene.   

Tema 4: 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

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

Tilbuddet har arbejdet med borgernes selvstændighed gennem visuel struktur 
med dagsskemaer og billeder med anvisninger til opgaver. Borgerne kan således 
selvstændigt og med mindre støtte end tidligere orientere sig i opgaverne, og 
aktuelt øver de i montagen, at borgerne selv kan sætte piktogrammer på tav-
lerne.  

Medarbejderne arbejder med opmærksomhed på borgernes sociale kompeten-
cer, og hvad de profiterer af, dels i deres arbejdsopgaver og i dels i pauserne. 
Afhængig af borgernes udsagn og observationer af trivsel vurderes det, om en 
borger skal skifte opgave for at kunne være en større del af fællesskabet eller 
om borgeren fortsat skal varetage en opgave alene. Borgerne giver udtryk for, 
at de trives i hinandens selskab, og flere borgere har opnået venskaber i tilbud-
det. 

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omkringliggende samfund. Der er af-
holdt julemarked, og aktuelt har tilbuddet en julebod i byen, der fungerer som 
en platform for kontakt til kunder. Medarbejderne fortæller, at borgerne giver 
udtryk for stolthed og motivation vedrørende juleboden og det at være synlig i 
byen. Leder oplyser, at selv om de som tilbud er centralt beliggende i byen, er 
der relativt få, som kender til deres eksistens.   

Tema 5: 

Organisatoriske 
forhold 

 

Score: 5 

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

Afdelingsleder for den beskyttede beskæftigelse varetager den daglige ledelse i 
tæt samarbejde med centerleder, og samlet set vurderes de at have relevante 
faglige og ledelsesmæssige kompetencer i kraft af uddannelser og erfaring. Den 
faglige udvikling i organisationen understøttes desuden af en faglig koordinator. 
Medarbejderne er primært uddannede pædagoger, mens der er andre, som har 
relevante sundhedsmæssige og faglærte uddannelser.  

Der er løbende mulighed for kompetenceudvikling, og senest har fire medarbej-
dere deltaget i neuropædagogisk konference, og ledelsen ønsker, at alle med-
arbejdere kommer på uddannelse i KRAP. 

Ifølge leder og medarbejdere er samarbejdet velfungerende, omend der er brugt 
stor energi på at forvalte, og i samarbejde med borgerne, implementere ret-
ningslinjer, jf. COVID-19. Medarbejderne oplever, at de komplimenterer hinan-
den, og at de arbejder ud fra fælles retningslinje fra KRAP. 

Der er et dagligt morgenmøde og et ugentligt sparringsmøde og dertil fyraftens-
møder og faglige temadage.  

Der er et velfungerende samarbejde med eksterne parter, fx de virksomheder, 
der er tilbuddets kunder. 

  



AMELDT SOCIALFAGLIGT TILSYN | DECEMBER 2021 TROLLESBRO - BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HILLERØD KOMMUNE 

 

 

 
8 

Tema 6: 

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

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

Tilbuddet er beliggende i en større bygning med forskellige værksteder og op-
holdsrum. Indretningen er enkel og imødekommer borgernes særlige behov, fx 
ved behov for skærmning.  

Aktuelt renoveres der badeværelser, så de bliver endnu mere tilgængelige og 
rummelige.  

Der er en behagelig stemning i tilbuddet og et tilpas stimulerende miljø. 
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4. VURDERINGSSKEMA 

I tilsynene i Hillerød 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 elementerne 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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