
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagemelding vedr. anmeldt tilsyn 
 7. november 2018 på Job & Aktivitetscenter Hørkær. 
 
 
 
 
Socialtilsynet har været på anmeldt tilsyn den 7. november 2018 på 

vegne af Herlev Kommune. 

 

Job og aktivitetscentret Hørkær rummer fire teams med 2 grupper i hvert 

team med forskellige tilbud af beskæftigelse /produktion  

og samvær og aktiviteter til mennesker med udviklingshæmning fra let til 

svær grad.  

Målgruppen har moderat til svært behov for socialpædagogisk støtte og hjælp 

til udvikling og vedligehold af sociale kompetencer og almindelige 

dagligdagsfunktioner. Der er 71 § 104 pladser og 21 § 103 pladser. 

 

Brugerperspektivet er inddraget gennem observation ved rundvisningen i 

tilbuddet og ved observation i Kreativgruppe og Caféen.  

Dertil har socialtilsynet interviewet 3 brugere, samt ved rundvisningen været i 

dialog med flere brugere, der har fremvist deres  

arbejdsopgaver og fortalt om tilbuddet. Videre er der foretaget 

semistruktureret fokusgruppeinterview med henholdsvis tre medarbejdere, 

samt leder og funktionsleder for Voksenpædagogiske tilbud i Herlev 

Kommune. 

 

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet i høj grad sikrer 

brugernes trivsel. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har  

kompetencer til at varetage målgruppens behov og anvende tilbuddets valgte 

faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet ser at tilbuddet  

aktivt har arbejdet udviklingspunkter givet ved forrige tilsyn. 

 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet i høj grad tilbyder brugerne 

arbejdsopgaver og aktiviteter, der tager afsæt i den enkelte  

brugers potentiale for udvikling og herunder forudsætninger og behov med 

henblik på læring og udvikling. 

 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder 

der er svarende til målgruppens behov, og leder har et  

strategisk sigte på at opkvalificere medarbejderne i forhold til dette. Der 

opsættes mål for indsatsen, men målene fremstår mindre konkrete, 

og det er ikke tydeligt, hvordan brugerne er inddraget i opsætningen af disse. 

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at tilbuddet  

overvejer om målopsætningen kan gøres mere konkret, samt at det 

tydeligere fremstår, hvordan brugerne er inddraget i opsætningen af målet.  

Videre ser socialtilsynet også som udviklingspunkter, at dokumentationen 

bliver tydeligere med henblik på læring og forbedring af indsatsen,  

og at der fortsat er fokus på at indhente bestillinger for alle brugere, så 

formålet med indsatsen fremstår tydeligere og understøtter effektmåling.  
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Socialtilsynet er bekendt med, at tilbuddet har nyligt ansat pædagogfaglig 

koordinator som blandt andet skal være med til at understøtte  

dokumentationen og også i processen med implementering af den nye system 

NEXUS. 

 

Det konkluderes også, at tilbuddet har fokus på brugernes mentale og fysiske 

udvikling og trivsel. Der ses anvendt metoder, der understøtter  

brugernes mentale sundhed, ligesom der tilbydes aktiviteter der understøtter 

den fysiske sundhed. Der er ligeledes også højt fokus på brugernes  

selv- og medbestemmelse, som sikres gennem tilbuddets mødestruktur og 

den daglige dialog mellem brugere og medarbejdere. Socialtilsynet 

bemærker,  

at bruger giver udtryk for at møderne er for korte, så det er vanskeligt altid at 

blive hørt, hvorfor socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt,  

at tilbuddet overvejer om brugermøderne kan forlænges, så brugerne oplever 

de har mulighed for at blive hørt. 

Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes forebyggende for at hindre 

magtanvendelser og overgreb i tilbuddet. 

 

Socialtilsynet konkluderer, at leder har relevante pædagogiske og 

ledelsesmæssige kompetencer til at varetage den daglige drift og  

brugernes trivsel og udvikling. Leder har visioner og strategisk sigte for 

udvikling af tilbuddet. 

 

Der har nyligt pågået en omorganisering af grupperne og herunder også 

brugere og medarbejdere med henblik på at imødekomme de  

behov målgruppen har og fremadrettet får. Socialtilsynet konkluderer, at 

tilbuddet er kommet godt fra start ud fra medarbejderes og brugeres 

oplysninger. 

 

Endelig vurderes, at de fysiske rammer i middel grad understøtter 

målgruppens trivsel og udvikling. Socialtilsynet anerkender,  

at leder og medarbejder hele tiden er søgende på hvordan målgruppens 

behov og ønsker kan imødekommes i de fysiske rammer. 

 


