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Tilsynsrapport 
Vedr. Botilbudet i Holsted afdeling Fremtidskurset

Socialtilsyn Syd har den 18. februar 2022 kl. 14.00 – 15.00 aflagt tilsynsbesøg på 
afdelingen fremtidskurset, jf. lov om socialtilsyn § 7. Tilsynet var uanmeldt.

Ved besøget blev der foretaget besigtigelse af de fysiske rammer og dialog med 1 
borger og 1 medarbejdere samt ledelse.

Tilsynet tog udgangspunkt i Kvalitetsmodellens 7 temaer. Temaer med kursiv har 
haft særlig fokus:

 Uddannelse og beskæftigelse
 Selvstændighed og relationer
 Målgruppe, metoder og resultater
 Sundhed og trivsel
 Organisation og ledelse
 Kompetencer
 Fysiske rammer 

Temavurderinger fra den aktuelle kvalitetsmodelbeskrivelse er som følger:

Tema 1: Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets kvalitet er god i forhold til, at 
tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for den enkelte borgere, og under 
hensyn til borgernes behov og forudsætninger, stimulerer borgernes udvikling og 
læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse 
og/eller beskæftigelse for borgerne.

Tema 2: Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet på bedste vis understøtter 
borgerne i at udvikle selvstændighed og relationer. Socialtilsyn Syd vurderer, at 
tilbuddets faglige tilgange og metoder, kombineret med den pædagogiske praksis 
understøtter, at borgerne får mulighed for, at få udviklet deres sociale kompetencer 
og selvstændighed ligesom tilbuddet forsøger at motivere borgerne til deltagelse i 
sociale aktiviteter såvel i tilbuddet som i det omgivende samfund. Ligeledes 
forsøges borgerne motiveret til at deltage i fritidsaktiviteter, såfremt de har et 
ønske om det. Der er fokus på, at borgerne støttes i, at bevare og eventuelt 
genetablere kontakt til familie og netværk, og tilbuddet har fokus på samarbejde 
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med pårørende i den udstrækning borgerne ønsker det. Det er Socialtilsyn Syds 
vurdering at motivationsarbejdet foregår med skyldig hensyntagen til borgernes 
selvstændighed og integritet. Tilbuddet har, i samarbejde med borgerne, fokus på 
de mål og delmål, der skal være med til at styrke borgernes færdigheder i forhold 
til sociale relationer og selvstændighed, og der følges op og evalueres kontinuerligt 
på målopfyldelse.

Tema 3: Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet benytter sig af relevante faglige 
tilgange og metoder, der støtter op om målgruppens udviklingsbehov og trivsel. 
Faglige tilgange og metoder er kendt af medarbejderne, og tilbuddet vurderes til at 
have en høj grad af faglighed og udviklingsparathed i forhold til at imødekomme 
borgernes behov, ligesom tilbuddet arbejder systematisk og målrettet med afsæt i 
den gode relation. Der opstilles, i samarbejde med borgere og handlekommuner, 
konkrete, operationelle mål og delmål, og der dokumenteres kontinuerligt og 
systematisk på disse. Der udarbejdes årlige statusrapporter, og det er Socialtilsyn 
Syds vurdering, at tilbuddet skaber positive resultater. Det er endvidere Socialtilsyn 
Syds vurdering, at tilbuddet har fokus på vigtigheden af samarbejdet med relevante 
eksterne aktører, med henblik på at optimere og kvalificere arbejdet med borgerne.

Tema 4: Socialtilsyn Syd vurderer, at borgerne på tilbuddet inddrages i den 
individuelle behandlingsdel i videst muligt omfang, og at mål og delmål opstilles i 
samarbejde med borgerne og med baggrund i de kommunalt opstillede 
handlemål. Borgerne er medbestemmende, og har indflydelse på for eksempel 
madplaner, aktiviteter, ture, indretning af fælleslokaler m.m. Tilbuddet understøtter 
borgerne i at benytte sig af sundhedssystemet som for eksempel læge, tandlæge, 
fysioterapeut, psykiater med flere, og borgerne tilbydes ledsagelse til 
konsultationer. Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, ved 
at motivere til motion og bevægelse, ligesom tilbuddet fokuserer på, og inddrager 
borgerne i, vigtigheden af sund, ernæringsrigtig og varieret kost. I forhold til kosten 
tages der hensyn til den enkelte borgers ønsker og behov for eksempel forårsaget 
af sygdom, religion, holdning til dyrevelfærd med videre. Det er Socialtilsyn Syds 
vurdering, at tilbuddet har fokus på, og procedurer for, forebyggelse og håndtering 
af såvel magtanvendelser som vold og overgreb, og det er Socialtilsyn Syds 
vurdering, at disse temaer har den fornødne bevågenhed på tilbuddet. Tilbuddet 
arbejder kontinuerligt og systematisk med borgerinddragelse og medbestemmelse, 
hvilke er væsentlige faktorer i forhold til borgernes mentale trivsel.

Tema 5: Det er Socialtilsyns Syds vurdering, at lederen af tilbuddet besidder 
relevante, såvel faglige som ledelsesmæssige og menneskelige kompetencer i 
forhold til at lede tilbuddet. Tilbuddet har en kompetent og veluddannet 
medarbejdergruppe, og der er synlighed og tilgængelighed hos såvel 
medarbejdere som leder. Der er systematisk og struktureret supervision med 
ekstern supervisor. Tilbuddet har fokus på vigtigheden af faglig sparring i såvel 
dagligdagen som, mere struktureret, i forbindelse med personalemøder. Tilbuddet 
har en aktiv og kompetent bestyrelse, og denne afholder minimum 4 årlige 
bestyrelsesmøder, og derudover er der kontakt mellem bestyrelsesformand og 
leder efter behov. Personalegennemstrømning og sygefravær ligger ikke på et 
højere niveau end på sammenlignelige tilbud.

Tema 6: Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har en veluddannet og kompetent 
medarbejderstab, ligesom personalet har erfaring i arbejdet med målgruppen. 
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Fagligheden vægtes højt på tilbuddet, og der er fokus på, at den faglige udvikling i 
medarbejdergruppen har sigte på de behov der er i borgergruppen. Det er 
ligeledes Socialtilsyn Syds vurdering, at der er en ligeværdig, respektfuld og 
omsorgsfuld omgangstone på tilbuddet, samt at personalet besidder de 
nødvendige såvel faglige som relationelle og personlige kompetencer, der er 
nødvendige, for at kunne understøtte, og arbejde med, målgruppen.

Tema 7: Socialtilsyn Syd vurderer at borgerne trives i de fysiske rammer, og der er 
mulighed for udfoldelsesmuligheder og mulighed for et privatliv. Botilbudet i 
Holsted ligger i bykernen af Holsted. Botilbudet er placeret i samme bygninger som 
friskolen Helios og dagaktivering kurset fremtidskurset, som også tilbyder den 
3.årige STU-uddannelse. De 3 institutioner deler en række fælles faciliteter som 
gymnastiksal, fitness rum, musikværksted, kunstværksted og tømrerværksted samt 
en stor have med mange smukke gamle træer. Tilbuddets fysiske rammer er 
velegnede og understøtter formålet med indsatsen, samt indholdet. De fysiske 
rammer danner ramme om borgernes liv og tilgodeser deres interesser, behov og 
rettigheder i forhold til at sikre muligheder for privat liv, og mulighed for at 
oprettehold og deltage i sociale netværk. Tilbuddets rammer er især understøttet 
af at være beliggende på samme matrikel som den rejsende højskole og den 
derved store mulighed for udfoldelser og socialt samvær. En del af tilbuddets 
indsats, er dette særlige miljø i forhold til at kunne være en del af et stort 
fællesskab og kunne trække sig tilbage til botilbuddets mindre rammer.
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Supplerende bemærkninger til tilsynsbesøget:

Ingen bemærkninger.

Socialtilsyn Syd skal bede om jeres eventuelle bemærkninger til de faktuelle 
oplysninger, der fremgår af denne tilsynsrapport, senest 2 uger efter modtagelsen 
af dette brev. Bemærkningerne stiles til tilsynskonsulent Tania Thiim
på tthii@fmk.dk

Med venlig hilsen

Tania Thiim
Tilsynskonsulent 


