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Formål   

Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsynspolitik 2019.   

Formålet med tilsynet er at sikre, at leverandøren lever op til leverandørkrav og de kvalitetsstandarder for 

den leverede pleje- og omsorgsindsats, som kommunalbestyrelsen har besluttet samt at hjælpen leveres 

med en faglig forsvarlig kvalitet.   

   

Tilsynsmetode inkl. Kvalitetstemaer   

Tilsynet tager afsæt i kvalitetstemaerne i Tilsynspolitikken 2019, som er:   

Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, Tilbudsportalen, 

Inddragelse af og samarbejde med pårørende.   

Det lovpligtige anmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med daglig leder, 1 medarbejder 

samt rundgang på stedet. Herudover har tilsynsførende talt med 2 tilfældigt udvalgte ansatte på særlige 

vilkår.   

Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i et spørgeskema med uddybning af 

relevante områder.   

   

Generel info   

GLAD Fonden Aabenraa er et beskyttet beskæftigelsestilbud, der siden 2012 har været en del af GLAD 

Fonden København. GLAD Fonden er en virksomhed, der uddanner og ansætter mennesker med og uden 

handicap til at producere serviceydelser, produkter, kulturoplevelser samt indhold til forskellige medier.   

GLAD Fonden er i 2018 flyttet til større lokaler, og råder over kontorer, tv-studie, radiostudie og 

animationsrum m.m. Der er ansat 23 borgere i beskyttet beskæftigelse, herunder er 7 STU elever.  4 



ordinært ansatte, en leder, 2 flexjobber, 1 i forløb fra Jobcenter, samt en projektmedarbejder om et STAR- 

projekt.   

     

   

Økonomi:   

GLAD Fonden modtager 922.323 kr. årligt i driftstilskud fra Aabenraa Kommune jf. kontrakt fra maj 2015. 

Takst pr. borger for en fuldtidsplads (36 timer inkl. transporttid) er 84.975 kr. og 42.487 kr. for en 

deltidsplads (op til 18 timer inkl. transporttid).    

   

Konklusion   

På baggrund af interview med leder, ansatte på ordinære vilkår og særlige vilkår, samt observationer og 

stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer Tilsynet samlet set, at GLAD Fonden lever op til gældende 

regler og lovgivning, samt det kommunalt besluttede serviceniveau.   

Det er Tilsynets vurdering, at GLAD Fonden har en ansvarlig ledelse, der har fokus på faglig udvikling og 

medarbejdertrivsel. Indsatsen bliver leveret på en rehabiliterende måde, der individuelt understøtter den 

enkelte ansatte i at udvikle sig bedst muligt. Både ansatte på ordinære og særlige vilkår anbefaler 

arbejdspladsen til andre.   

GLAD Fonden er godkendt med 1 anbefaling.   

   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Siden sidste tilsyn er GLAD Fonden flyttet til større lokaler og har fået tilknyttet flere STU elever. Det er 

gældende for alle ansatte, at de oplever bedre fysisk og psykisk trivsel i de større og lysere lokaler.   

   

Trivsel & Værdighed   

Der er mulighed for at komme i en uges praktik inden fastansættelse med henblik på 

forventningsafstemning. Man forsøger at etablere stillinger, der matcher og udvikler den enkelte.    

De ansatte på særlige vilkår oplyser, at der tages individuelle hensyn samt at leder lytter til deres forslag, så 

de føler sig inddraget. De er meget glade for deres arbejdsplads og kollegaer.   

   

Magtanvendelse har aldring været anvendt. Magtanvendelse forebygges ved dialog og samarbejde med 

bofællesskaberne, så man sikre en ens information og tilgang. Man deltager bl.a. i årligt statusmøde med 

sagsbehandler og bostedet. MUS samtaler afholdes årligt for alle ansatte.    

Et sundt arbejdsmiljø med en ordentlig kommunikation vægtes højt. Indeklimaet fremstår sundt, og der er 

mulighed for at arbejde uforstyrret samt holde pauser. Der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant for både 

ansatte på ordinær og særlige vilkår, og man har deltaget på arbejdsmiljøkursus.   

   

Sundhed og Rehabilitering   

I 2020 bliver GLAD Fonden røgfri og Aabenraa afdelingen er det allerede. Til den fælles frokost tales der 

ofte om sunde madvaner ligesom den frivillige madordning tilgodeser dette. Slik og sodavand er ikke tilladt 

i arbejdstiden. De ansatte på særlige vilkår er glade for og støtter op omkring tiltagene.    



De fortæller desuden, at de har oplevet en positiv udvikling og fået større tro på egne evner, ved at være 

beskæftiget i GLAD Fonden.   

Det er en grundtanke i GLAD Fonden at tænke og se borgers muligheder fremfor begrænsninger. Der 

anvendes positiv forstærkning og anderkendelse i det daglige arbejde med henblik på, at borgerne får tro 

på egne evner.   

   

Dokumentation   

Nogle medarbejdere dokumenterer i Nexus. Medarbejder efterlyser mere specifik undervisning i Nexus og 

forventningsafstemning ift. hvilke ønsker Visitationen har til GLAD Fonden som beskæftigelsessted. Det 

aftales med GLAD Fonden, at personalet tilbydes undervisning vedr. målsætning   

Stikprøvekontrol viser, at der kontinuerligt foretages relevante notater under Observationer.   

 I 2018 indførte GLAD Fonden et nyt elektronisk system til MUS samtaler og dokumentation heraf. I den 

forbindelse er målene gledet ud af Nexus. Der fastlægges både faglige, personlige og sociale mål samt 

delmål i den årlige MUS samtale. Disse aftaler fremgår nu udelukkende af Glad Fondens registrering og ikke 

i Nexus.   

Anbefaling: At personalet fra 2020 dokumenterer mål for beskæftigelsen i Nexus, så disse er synlige for 

samarbejdspartnere.    

   

Ledelse & kompetencer og tilbudsportal   

Alle relevante oplysninger forefindes på Tilbudsportalen.   

Der afholdes månedligt personalemøder samt daglige morgenmøder med henblik på at sikre vidensdeling, 

struktur og overskuelighed.   

Leder oplyser, at medarbejdernes kompetencer matcher målgruppens aktuelle behov. Det er i GLAD 

Fondens ånd, at medarbejderstaben ikke udelukkende rummer pædagoguddannede, men også vægter 

andet fagpersonale højt. Der er faglærer ansat til STU eleverne. Kompetenceudvikling sikres ved interne 

kurser og kurser med kollegaer i København.   

Sygefraværet ligger mellem 4-7 %. Der har i 2019 været 2 længerevarende sygemeldinger.   

   

Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Der afholdes opstartssamtale med deltagelse af leder eller medarbejder ansat på ordinære vilkår, samt 

pårørende og evt. personale fra bosted.   


