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Formål  

Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jævnfør Aabenraa Kommunes Tilsynspolitik 2016.  

Tilsynet har til formål at vurderer leverandørens forpligtigelser i forhold til, om borgerne får den hjælp 

der er truffet afgørelse om efter loven og at hjælpen bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynet 

skal endvidere være med til at sikre en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på 

læring og udvikling.   

  

Tilsynsmetode  

Det uanmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med afdelingsleder, to medarbejdere, 

gennemgang af den borgerrettede dokumentation i IT-fagsystemet. Herudover deltog 

tilsynskonsulenten kortvarigt i dagens aktivitet, hvor der blev lavet popcorn over bål.   

Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i det før tilsynet fremsendte 

spørgeskema med uddybning af relevante områder.   

  

Generel info/Fysiske rammer   

Aktivitetscenter Kliplev er beliggende på Storegade midt i Kliplev by, ca. 13 km fra Aabenraa.   

Kliplev Aktivitetscenter er et aktivitets- og samværstilbud til multihandicappede voksne med fysiske og 

psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen er borgere med erhvervet eller medfødte hjerneskader.  

1. februar tiltrådte Dorte Kjer Jepsen som afdelingsleder på aktivitetscenter Kliplev. Afdelingslederen er 

også leder af Aktivitetscenter Tinglev, STU-afdelingen og ”vedligeholdet”.    

Der er i alt 9 fuldtidsplaser. Der er ingen ledige pladser. Derudover har de tre borgere i STU forløb i 

STU afdelingen i Kliplev.  

Aktivitetscenter Kliplev ligger i tilknytning til botilbuddet Kliplev, hvor nogle af borgeren bor. De råder 

over et større aktivitetslokale med køkkenniche og spiseplads, Wellness og toiletforhold, snoezelrum 

med kuglebadekar og musik Brix, stor have med flisebelagt terrasse og stier med drivhus, højbede og 

bålplads.  Derudover forefindes flere forskellige personale faciliteter og kontorer som deles med 

bostedet Kliplev.  

Det pædagogiske arbejde på aktivitets- og samværstilbuddet tager udgangspunkt i neuropsykologisk 

og pædagogisk viden og praksis med fokus på vedligeholdelse af borgernes kompetencer.  De 

fysiske rammer opleves af medarbejderne som gode og velegnet til formålet.   

  

Der er på stedet i alt ansat 7 medarbejdere; 4 pædagoger, 1 ufaglært, 1 Social-og Sundhedshjælper, 

og 1 studerende.    

  

Kvalitetstemaer  

Tilsynet blev afviklet med udgangspunkt i følgende kvalitetstemaer fra Tilsynspolitik 2016; Trivsel, 

Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer og Tilbudsportalen.   



2  

  

  

1. Trivsel, Sundhed og Rehabilitering  

Borgerne i aktivitetscentret i Kliplev har alle impressive eller ekspressive vanskeligheder og 

kommunikationen udgør en vigtig del i arbejdet med den enkelte borger. De anvender 

totalkommunikation, hvor medarbejderne bruger alle de til rådighedsstående midler at 

kommunikere med. Der anvendes bl.a. IPads til kommunikation mellem hjem/Bosted og 

Aktivitetscenter. Der lægges stor vægt på relations arbejdet og samspillet med borgeren. De 

tilstræber, at skabe en meningsfyldt og tryg dagligdag for den enkelte borger.  

Aktiviteterne er temaopdelt, hvor der hver dag er et nyt tema. Temaerne er; Musik, motion, årstid, 

kommunikation og wellness. Hver ugedag har et tema og der planlægges aktiviteter passende til 

temaet og målgruppen. På tilsynsdagen var der flere medarbejdere var på kursus og derfor blev dagen 

tilrettelagt med udeaktivitet og popcorn på bål.   

Alle borgerne deltager og nyder udeaktiviteten og de varme popcorn. Borgernes individuelle behov 

tilgodeses så vidt det kan lade sig gøre. Fx har en af borgerne en stor tryghed i sin sofa og bliver 

søgende og utryg i aktiviteten, hvis hu ikke kan sætte sig i sin sofa.  Medarbejderne har derfor påsat 

hjul på sofaen, så den kan trilles med ud i haven og borgere trygt kan deltage i udeaktiviteterne.   

Borgernes individuelle mål for indsatserne og trivsel er tilrettelagt i samråd bostedet/hjem. De fleste af 

indsatserne på aktivitetscentret er vedligeholdende og enkelte borgere har udviklende mål/indsatser.  

De arbejder meget med sansestimuli hvor de derfor ofte anvender havens muligheder for gåture, 

campering i telt i haven, bål mad, planter m.m. Der er mulighed for cykelture med sofacykel, en gynge 

og de er ved at etablerer en sandkasse, hvor også kørestolsbrugerne kan blive liftet ned i.  

De anvender I Kliplev flere forskellige elektroniske/digitale løsninger i samarbejdet med borgerne. De 

har netop indkøbt en ny sensorstyret projektor, hvor borgerne via nik med hovedet eller tryk med 

hånden kan træne forskelige kompetencer.   

  

Der er tre borger i STU forløb. Fagkoordinatoren oplyser om situationer, hvor de er nødsaget til at 

anvende magt for, at sikre at borgere ikke kommer til skade. Situationerne er kendte og 

tilbagevendende og medarbejderne har arbejdet med mange forskellige forbyggende tiltag, 

afledningsmanøvre, samt spurgt VISO1 til råds, uden effekt.  Magtanvendelsesepisoderne er ikke 

beskrevet/dokumenteret eller indberettet efter gældende procedurer. Medarbejderne er delvist 

bekendt med magtanvendelsesreglerne. De ved hvor de skal fremsøge procedureren og 

indberetningsskemaer. Al magtanvendelse skal indberettes og dokumenteres. Fagkoordinatoren vil 

straks følge op på dette.   

  

Medarbejderne hjælper enkelte borgere med lægemiddelhåndtering. Medicinen er opbevaret i aflåst 

skab/højtsiddende skab efter forskrifterne og medarbejderne er undervist i lægemiddelhåndtering. De 

vedlagte medicinskemaer er af ældre dato og skal udskiftes snarest. Tilsynskoordinator har aftalt med 

fagkoordinator at hun sikre at det er de foreligge nyere og opdaterede medicinlister.   

  

Anmærkning  

- Senest med udgangen af juni måned, er magtanvendelsesepisoderne beskrevet og 

magtanvendelsen er indberettet efter gældende procedurer.   

- Senest med udgangen af maj måned er der fulgt op på at medicinlisterne er 

opdaterede og retvisende.   

  

2. Dokumentation  

På samtlige borgere i STU er der udarbejdet en uddannelsesplan og på borgerne i aktivitetscentret er 

der beskrevne indsatsmål. Fagkoordinatoren oplyser at de på alle borgerne har oprettet mål for 

indsatserne men at de ikke helt er fortrolige med og har fundet en måde/fast rutine hvor de løbende 

evaluere på indsatserne. Tilsynskonsulenten taler med fagkoordinatoren om, hvordan de i fællesskab 

                                           
1 VISO: Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på 

specialundervisningsområdet. VISO tilbyder gratis rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister 

inden for det sociale område og på specialundervisningsområdet.  
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med bostedet, kan beskrive mål, og handlinger tilpasset den enkelte aktivitet. Fagkoordinatoren 

oplyser at de har et ønske om, at de min. hver 3. måned evaluerer på de enkelte mål. Ved 

stikprøvekontrol er målene ikke blevet evalueret siden oprettelsen i november måned 2015.   

  

Anmærkning  

-  At der med udgangen af juni måned, på samtlige borgerer er beskrevet handlinger og evalueret 

på de dokumenterede indsatsmål i IT-fagsystemet.   

    

  

  

3. Ledelse & Kompetencer   

  

Afdelingslederen på Aktivitetscenter Kliplev er startet som afdelingsleder 1.2.2016 og er også 

afdelingsleder på Aktivitetscenter Tinglev. Afdelingsleder har sit faste kontor på aktivitetscenter 

Tinglev, hvor også områdelederen har kontor. Afdelingslederen deltager i de månedlige 

personalemøder i Kliplev og kommer ellers i huset når der er brug for hende.   

Afdelingslederen er uddannet pædagog og har arbejdet med målgruppen de seneste 8 år, hvor hun 

igennem de seneste år har fungeret som afdelingsleder på forskelige afdelinger i Hjernecenter Syd.  

Afdelingslederen er i gang med en diplomuddannelse i ledelse.  

Der er på stedet i alt ansat 7 medarbejdere; 4 pædagoger, 1 ufaglært, 1 Social-og Sundhedshjælper, 

og 1 studerende.  Der er endvidere tilknyttet administrativt personale, som sidder på kontoret i 

Tinglev. Medarbejderne oplever at afdelingslederen er tilgængelig i det omfang de har behov for og 

videregiver de informationer de har brug for.    

Afdelingsleder udarbejder hvert år en kompetenceudviklingsplan som gennemgås på personale møde. 

Afdelingslederen er i gang med afvikling af årets MUS-samtaler.  

  

Sygefraværsprocenten ligger på mindre end 4 %, næsten nul for tæller medarbejderne.   

Der er en stabil medarbejdergruppe, hvor mange af medarbejderne har været ansat på stedet siden 

opstart.  

Samtlige nye medarbejdere, elever og studerende gennemgår et introduktionsforløb, med tjekliste på 

hvilke elementer der skal gennemgås i introduktionen.  

   

Der afholdes løbende temadage og faglige sparingsmøder internet i Hjernecenter Syd som også har 

etableret et kompetencecenter med et udbud af kurser til både interne og eksterne 

samarbejdspartnere.  

Både afdelingsleder og medarbejderne oplever at husets samlede kompetencer matcher borgernes 

behov.   

Ledelsen og medarbejdergruppen i Hjernecenter Syd er kendetegnet ved at være meget visionære og 

udviklingsorienteret og som brænder for arbejdet i Hjernecenter Syd.  

  

4. Tilbudsportalen  

Oplysninger om Aktivitetscenter Kliplev er ikke indberettet på Tilbudsportalen. Områdeleder oplyser at 

hun straks vil gå i gang med indberetningen til tilbudsportalen i indeværende måned.  

  

Anmærkning  

- At oplysningerne om aktivitetscenter Tinglev er indberettet på Tilbudsportalen med udgangen af 

juni måned.     


