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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: Café Oasen, Slangerupgade 60, 3400 Hillerød 

Leder: Centerleder Inge Engel Christensen 

Tilbudstype og juridisk grundlag: Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL § 104 

Antal pladser: 70 pladser  

Målgruppebeskrivelse: Borgere med funktionsnedsættelser 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 30. november 2021, kl.13.30 – 16.30 

Deltagere i interviews: 

• Centerleder og daglig leder 

• To medarbejdere 

• Fire borgere 

Tilsynsførende:  

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog og plejer.  

Senior Consultant Michela Nygaard, socialrådgiver.  

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Daglig leder er nytiltrådt og har en baggrund med erfaring på området.  

Tilbuddet er åbent tre hverdage om ugen, hvor borgerne kan komme uden tilmelding samt en dag i week-
enden, hvor der kræves forhåndstilmelding. Åbningstiden og paletten af tilbud til borgerne er ifølge le-
delsen udvidet for at kunne tilbyde en bred vifte af aktiviteter i tilbuddets rammer. Tilbuddet benytter 
en gang ugentligt Væksthuset, som er placeret andet sted i kommunen. Væksthuset har dyrehold og et 
større udendørsareal med mulighed for friluftsaktiviteter.  

Ledelsen redegør for, at det vægtes at skabe meningsgivende indhold for borgerne i tilbuddet. For samlet 
at give tilbuddet et fagligt løft, er der iværksat en proces med fokus på at få skabt en tydelig ramme med 
planlagt indhold ud fra en specialpædagogisk tilgang. Ledelsen har vægtet at få skabt en faglig platform 
for at sikre, at alle medarbejdere har samme udgangspunkt. Medarbejdernes ressourcer er blevet priori-
teret på driften af klubben og implementering af den nye struktur. Ledelsen oplever, at selv om det har 
været en omstilling for medarbejderne at vænne sig til den nye struktur, har det samtidig også skabt en 
fælles faglig retning og ståsted. I forbindelse med ændring i tilbuddets struktur har ledelsen oplevet 
udskiftning i medarbejdergruppen, da tre ud af seks medarbejdere er stoppet. Udskiftningen af medar-
bejdere har været udfordrende i en periode, men ledelsen oplever, at der generelt er en god stemning 
og positive forventninger til den kommende tid fra både medarbejdere og borgere.  

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 Klub Oasen. 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 overordnede vurdering, at Klub Oasen tilbyder borgerne et meningsfuldt og indholdsrigt 
fritidstilbud med aktiviteter, der understøtter deres trivsel og livskvalitet. Medarbejderne er engagerede, 
kreative og nytænkende i forhold til at sikre borgernes medbestemmelse og indflydelse på aktiviteter, der 
understøtter deres selvstændighed og kontakt til det omgivende samfund. Ledelsen er faglig ambitiøs og 
har implementeret en struktur, der understøtter medarbejdernes faglige tilgang og kvaliteten i tilbuddet. 

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.  

En del af borgerne har deres daglige gang i huset i forbindelse med deres be-
skæftigelsestilbud. Målgruppen er bred og dækker bl.a. borgere med Autisme-
spektrumforstyrrelser. Medarbejderne redegør for, at tilbuddet har oplevet en 
gradvis udskiftning af borgergruppen fra ældre til nu yngre borgere.  

Tilbuddet har fokus på, at de visiterende kommuner bestiller en ydelse, og der 
måles løbende på aktiviteterne og borgernes trivsel. Tilbuddet understøtter den 
enkelte borgers behov med relevante metoder og tilgange. Der anvendes visua-
lisering med piktogrammer og tavler, og medarbejderne oplever, at borgerne 
profiterer af den opstillede struktur. KRAP anvendes som metodisk tilgang og 
danner fælles fagligt sprog om borgerne i praksis. 

Tilbuddet har i samarbejde med myndighed afstemt krav til dokumentation og 
målsætninger. Tilbuddet anvender systemet Bosted til at dokumentere, og der 
arbejdes overordnet med borgernes indsatsmål og følges op med en årlig status-
rapport. Alle borgere har en kontaktperson i tilbuddet, som er ansvarlig for den 
enkelte borgers dokumentation. Dokumentationen kvalitetssikres løbende af til-
buddets faglige koordinator, som årligt samler viden fra borgernes kontaktper-
soner og dokumentation om borgerne. Faglig koordinator udarbejder på bag-
grund heraf statusrapporter for alle borgerne.  

Tema 2: 

Sundhed og trivsel 

 

Score: 4 

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

Borgerne giver udtryk for, at de trives i tilbuddet og har det hyggeligt sammen 
med fx at høre musik og lave sjov med medarbejderne. De inddrages i og har 
indflydelse på hverdagen i tilbuddet i videst muligt omfang. Borgerne fortæller, 
at de fx har indflydelse på planlægning og udførelse af aktiviteterne. Ledelsen 
redegør for, at borgerne er blevet inddragede i rekrutteringsprocessen af nye 
medarbejdere. Der blev nedsat et udvalg af borgere, som havde samtaler med 
kandidaterne og indflydelse på valget af nye medarbejdere.  

Der anvendes tavler med Smileys for kontinuerlig forventningsafstemning af bor-
gernes trivsel. Ledelsen oplyser, at tilbuddet har lagt en strategi for den enkelte 
borger i forbindelse med udskiftningen i medarbejdergruppen, hvilket har skabt 
tryghed og ro for borgerne.  

Ifølge medarbejderne er der generelt fokus på sundhedsorienterede aktiviteter 
i tilbuddet, der fremmer borgernes fysiske såvel som mentale sundhed. Tilbud-
det holder diskoteksfest en aften hver fjerde uge, hvor borgerne kan danse og 
feste sammen. Borgerne har her mulighed for at mødes og træne sociale kom-
petencer i en anden kontekst end den vanlige. Borgerne inddrages i processerne 
omkring planlægning af festerne, og de har fx indflydelse på musikvalg eller 
festtemaerne.   

Når tilbuddet benytter Væksthuset, har borgerne ifølge ledelsen stor glæde af 
at hygge med dyrene og udnytte udendørsområdet til bl.a. at lave mad over bål, 
hvilket samtidig giver borgerne et andet indhold end deres hverdag i klubben.   

Tilbuddets pædagogiske tilgang og struktur bidrager til, at konfliktniveauet i 
hverdagen er lavt, og magtanvendelser ikke forekommer. Flere i den nuværende 
medarbejdergruppe har været på konflikthåndteringskursus, men medarbej-
derne udtrykker usikkerhed i forhold til regler og procedurer for magtanvendel-
ser.   
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Tema 3: 

Aktiviteter og be-
skæftigelse 

 

Score: 5 

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

Borgerne har mulighed for at deltage i et bredt udvalg af relevante aktiviteter, 
som imødekommer deres behov og interesser, som fx hockey, yoga, musik og 
kreative aktiviteter. Tilbuddet har synlige oversigter med planer for kommende 
aktiviteter, og i alle tilbuddets aktiviteter indgår temaerne sundhed, kreativitet 
eller musik. Der holdes jævnligt diskoteksfester, filmaftener mm. 

Borgerne fortæller, at de bruger tilbuddet i forskelligt omfang. Flere af borgerne 
kommer for det sociale samvær, og det er også muligt at benytte tilbuddet uden 
at deltage i de planlagte aktiviteter. Flere aftener om måneden har borgerne 
mulighed for at bestille mad, så de kan spise sammen. Maden laves i beskæfti-
gelsestilbuddets køkken om dagen.   

Tema 4: 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

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

Der arbejdes kontinuerligt med at understøtte borgernes selvstændighed, fx skal 
borgerne selv finde vej til Væksthuset, hvis de ønsker at benytte tilbuddet i 
weekenden. Mange borgere transporterer sig med offentlig transport, og flere 
har fundet sammen om at følges til og fra Væksthuset.  

Tilbuddet har oprettet et dilemmaforum, hvor borgerne mødes om forskellige 
temaer til drøftelse med en medarbejder, som faciliterer aktiviteten. Temaerne 
kan omhandle alt fra seksualitet og vold til moral og etik. Hensigten er at skabe 
et refleksionsrum for borgerne, hvor de kan opøve at danne egne meninger og 
holdninger.  

Borgerne fortæller, at de har det godt både indbyrdes med hinanden og med 
medarbejderne, og flere borgere har også dannet relationer med hinanden og 
ses uden for tilbuddets regi. Borgerne oplever tryghed i, at medarbejderne kan 
hjælpe, hvis der opstår konflikter eller uvenskab mellem borgerne.  

Medarbejderne redegør for, at samværet mellem borgerne vægtes højt, og der 
er fokus på at give borgerne mulighed for at blive en del af et fællesskab. Til-
buddet ønsker at skabe kontakt til andre foreninger i lokalsamfundet og derved 
styrke borgernes evner til at indgå i relationer. Medarbejderne fortæller, at der 
før COVID-19 restriktionerne har været en række aktiviteter, der har understøt-
tet kontakten ud til lokalsamfundet, fx har tilbuddet fremvist dukketeater på 
det lokale bibliotek. Tilbuddet har desuden haft tæt samarbejde med klubber i 
andre kommuner, og borgerne har mulighed for at tage venner og familie med i 
klubtilbuddet. Ifølge medarbejderne handler det om at gribe borgernes initiati-
ver, fx har flere borgere udtrykt ønske om at tage på dansebar, hvilket tilbuddet 
aktuelt er ved at planlægge.   

Tema 5: 

Organisatoriske 
forhold 

 

Score: 5 

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

Ledelse og medarbejdere har relevante faglige kompetencer og erfaring med 
målgruppen. Medarbejdergruppen består af seks medarbejdere, der alle er ud-
dannede pædagoger. Medarbejderne deltager i fastlagte møder med faglig spar-
ring.  

Tilbuddet er aktuelt i en rekrutteringsproces. Der har været udskiftning af flere 
medarbejdere, ligesom daglig leder er tiltrådt inden for det seneste år. Medar-
bejderne oplever, at tiltrædelsen af daglig leder har været en god proces med 
et velfungerende internt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Ledelsen har til-
rettelagt et introduktionsprogram, ligesom der er iværksat mentorordning for 
de nye medarbejdere.   

Der er fra ledelsens side et ønske om diversitet i medarbejdergruppens sammen-
sætning for at imødekomme målgruppens behov.   
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Tilbuddet har arbejdet i en proces med at få det faglige fundament på plads, og 
ledelsen har i den forbindelse bl.a. gennem kurser sikret, at alle medarbejderne 
har kendskab til de anvendte faglige tilgange. Fx har både ledelse og medarbej-
dere deltaget i undervisningsforløb om KRAP, ligesom der er planlagt evaluering 
af den nye struktur i tilbuddet.   

Sygefraværet blandt medarbejderne er statistisk set højt, men det skyldes CO-
VID-19 restriktioner og påpasselighed i forhold til målgruppen.  

Tema 6: 

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

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

De fysiske rammer imødekommer borgernes behov for ophold i større eller min-
dre rum efter behov. Som følge af COVID-19 restriktionerne er borgerne opdelt 
i mindre grupper, som de også spiser sammen med. Borgerne har desuden mu-
lighed for at benytte tilbuddets pauserum med bl.a. en Cocoon - en lydabsorbe-
rende loungestol.  

Der er en behagelig stemning og et tilpas stimulerende miljø, der er tilpasset 
målgruppens behov.  
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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 elementerne 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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