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Tilsyn med Horisonten STU og beskæftigelse 

Et årligt anmeldt tilsyn, der vurderer de faglige indsatser og om stedet lever op til de generelle krav med 
udgangspunkt i:  
 
Tidligere tilsyn  
Interview med borgere, medarbejdere og ledelse 
Socialtilsynets observationer/kontrol 
Serviceloven 
Lokale politiske forventninger, kvalitetsstandard etc.  
Socialtilsyn Øst er blevet tilkøbt til dette tilsyn  
Bestillerkommune er fortsat ansvarlig for de myndighedsmæssige forpligtelser 
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Generel information 

 

Kontaktoplysninger 

 

Horisonten STU og beskæftigelse 
Algade 12C, 4660 Store Heddinge 

Leder 

 

Anders Olsen 
STU- og Beskæftigelsesleder 
Tlf. 93855336 
 

Organisationsform 

 

Tilbuddet er privat og oprettet som en forening (Forening STU og 
beskæftigelse) stiftet d. 13. december 2018. 

Målgruppe 

 

Antal pladser jf. servicelovens §§ 103 og 104 
 
§ 104 – 6 pladser 
§ 103 – 14 pladser 
 
Borgere i alderen 18-40 år med: 
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog 
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse 
Anden udviklingsforstyrrelse 
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder 
Hjerneskade, erhvervet (kun § 104) 
Opmærksomhedsforstyrrelse 
Udviklingshæmning 
Autismespektrum 
Anden psykisk vanskelighed 
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder 

 

Dato for tilsyn 

 

D. 22. marts 2022 tilsynsbesøg 
D. 1. april 2022 virtuelt møde vedr. takst 

Tilsynskonsulent 

 

Ann Sibbern  
Kristian Laugesen (økonomi) 
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Opbygning af tilsynsrapporten i de enkelte temaer  
 
Tilsynsrapporten er opbygget ud fra relevante temaer med hovedoverskrifter og er opdelt i underafsnit 
for at systematisere oplysningerne, der er fremkommet i forbindelse med tilsynsbesøg og sagsbehandling 
m.v. 
Vurderingen er udarbejdet på baggrund af oplysninger i temaafsnit samt oplysninger på Tilbudsportalen, 
tilbuddets hjemmeside, tidligere tilsyn m.m. Der henvises endvidere til datakilder sidst i rapporten. 
Temaerne i tilsynsrapporten er opbygget efter samme generiske kvalitetsmodel, som benyttes ved tilsyn 
hørende under Lov om Socialtilsyn, hvor der i de enkelte temaer indgår en høj, middel eller lav 
vurdering.  
 
Læsevejledning  
 
Der skal gøres opmærksom på, at ved benævnelse borgere, er det de borgere der er visiteret til 
beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud i tilbuddet. Benævnelse medarbejdere anvendes om 
de ansatte, der indgår i driften og understøtter medarbejderne i forhold til at varetage opgaverne. 
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Den samlede vurdering 

Horisonten STU og beskæftigelse blev den 26. september 2018 godkendt af Stevns kommune.  
Det er socialtilsynets vurdering, at der ses at være overensstemmelse mellem lov om social service §§ 
103 og 104, Stevns kommunes handicappolitik og Horisontens aktivitets- og samværstilbud samt 
beskyttet beskæftigelse ved, at tilbuddets understøtter borgernes mulighed for at vedligeholde og udvikle 
færdigheder og indgå i sociale fællesskaber. 
 
Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget fulgt op på anbefalinger fra 2021 og udarbejdet nye 
anbefalinger.  
 
Socialtilsynet er i forbindelse med tilsynsbesøget i 2022 blevet bekendt med oplysninger om en ændring i 
ledelsen af Horisontens STU og beskæftigelse. Socialtilsynet har ikke forholdt sig yderligere til dette.  
 
Det er socialtilsynets vurdering, at indholdet af tilbud og aktiviteter, som beskrives på Tilbudsportalen, 
hjemmesiden og ved tilsynsbesøget også er de tilbud/aktiviteter, som borgerne tilbydes. Der tilbydes en 
bred vifte af tilbud med fokus på meningsfulde aktiviteter og beskæftigelse med udgangspunkt i konkrete 
læringsforløb.  
 
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbud/aktiviteter er med til at understøtte borgernes faglige, 
personlige og sociale kompetencer. Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgerne trives, hvor borgerne har 
indflydelse på egen dagligdag og understøttes i et individuelt tilrettelagt forløb ud fra den enkelte borgers 
forudsætninger gennem et udbud af aktiviteter, sociale samværsformer samt beskæftigelsestilbud. 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne har mulighed for at indgå sociale fællesskaber med andre ligestillede 
og etablere netværk på tværs af § 103, § 104 og STU, da borgerne kan indgå i samme tilbud og 
aktiviteter. Ligeledes opleves tilbuddets medarbejdere at støtte og vejlede borgerne i at udvikle sociale 
kompetencer.  
 
Socialtilsynet kan konstatere, at tilbud/aktiviteter primært foregår i mindre grupper, hvilket også opleves 
at fungere hensigtsmæssigt i forhold til tilbuddets målgruppe.  
Det kan for socialtilsynet være uklart, i hvilket omfang de enkelte aktiviteter/tilbud tilbydes, og 
socialtilsynet kan konstatere, at borgernes gennemsnitlige antal dage og timer er relativ lav, hvilket 
herved også betyder, at der er budgetteret med få medarbejderresurser. 
 
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne som udgangspunkt har relevante faglige, relationelle 
og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og møder borgernes aktuelle, individuelle og 
særlige behov, dog kan medarbejderne i højere grad tilegne sig en større viden om tilbuddets faglige 
tilgange og metoder, hvilket også i højere grad vil understøtte den kompetenceudviklingsplan, som 
tilbuddet har udarbejdet.  
 
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet anvender relevant dokumentation, og hvor bl.a. OCN-
læringsforløb og kompetencebeviser understøtter tilbuddets indsatser og tilbuddets arbejde med at 
vedligeholdelse og/eller udvikle borgernes kompetencer, dog vurderer socialtilsynet, at tilbuddet kan 
udvikle på at skabe en større sammenhæng og systematik i tilbuddets skriftlige dokumentation.  
 
Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer med anvendelse, indretning og faciliteter 
understøtter målgruppens behov og formålet med indsatserne. De fysiske rammer fungerer i forhold til 
de konkrete aktiviteter med f.eks. musik, køkken, vaskeri m.m. dog ses nogle af tilbuddene også at have 
begrænsninger i forhold til antallet af borgere, hvilket herved betyder mindre grupper.  
Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets matrikler med centrale placeringer i Store Heddinge er 
med til at understøtte borgernes selvstændighed, idet det er muligt at komme til hovedadressen med 
offentlige transportmidler, og da denne ligger ved siden af stationen. Ligeledes ses de forskellige 
matrikler/tilbud at være i gåafstand fra hinanden. De forskellige matrikler/tilbud ses ligeledes at være 
placeret på en sådan måde, at det understøtter muligheden for interaktion og inklusion af borgerne og 
det øvrige samfund.  
 
Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddet i højere grad bør skabe en større gennemsigtighed vedr. 
tilbuddets økonomi.  
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Anbefalinger fra de enkelte temaer (2022) 

Målgruppe, metode og resultater: 
Socialtilsynet kan konstatere, at målgruppen på Tilbudsportalen for §§ 103 og 104 er angivet med en 
alder 16-40 år, hvilket bør rettes til 18-40 år.  
 
Socialtilsynet anbefaler, at målgrupperne på Tilbudsportalen for §§ 103 og 104 reduceres til primære 
målgrupper.  
Det fremgår af høringssvar, at Tilbudsportalen forventes opdateret i sommeren 2022.  
 
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer at skabe en mere systematisk sammenhæng mellem 
indsatsplaner med mål, delmål, status og OCN-læringsforløb/beviser.  
 
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet i status har mere fokus på borgerens beskæftigelse/aktivitets- og 
samværstilbud med udgangspunkt i VUM’s tematisering.  
 
Organisation og ledelse: 
Socialtilsynet anbefaler, at såfremt den daglige ledelse og bestyrelse har udarbejdet en vision og strategi 
for STU og beskæftigelsen at denne fremsendes.  
Det fremgår af høringssvar, at der fra bestyrelsens side er lagt op til, at beskæftigelsesindsatsen vil blive 
taget op 2 gange årligt for at sikre tydelige visioner.  
  
Tema kompetencer: 
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer at reducere antallet tilgange og metoder på 
Tilbudsportalen med udgangspunkt i tilbuddets fælles referenceramme. 
Det fremgår af høringssvar, at Tilbudsportalen forventes opdateret i sommeren 2022.  
 
Socialtilsynet anbefaler, at medarbejderne tilegner sig en større viden om tilgange og metoder (som 
angives på Tilbudsportalen) og i højere grad kan redegøre for anvendelse i praksis.   
 
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet fremadrettet har en opmærksomhed på ansættelse af medarbejdere 
med en socialfaglig uddannelse.  
 

Opfølgning af anbefalinger fra seneste tilsyn (2021) 

Socialtilsynet anbefaler, at Tilbudsportalen opdateres. Der er i forbindelse med tilsynsbesøget bl.a. 
drøftet justering af alder, målgruppe samt tekst under indsatser.  
Tilbuddet har oplyst, at Tilbudsportalen opdateres. 
Socialtilsynet fastholder anbefaling. 

 

Tema – sundhed og trivsel  
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet udarbejder en procedure for, hvornår og hvad der registreres i 
forhold til vold, overgreb og grænseoverskridende adfærd både borgerne imellem men også mellem 
medarbejdere og borgere.  
Tilbuddet har i forbindelse med tilsynsbesøget i 2021 angivet følgende: 
At der er formuleret procedurer mht. dette punkt i personalehåndbogen. Tilbuddet beskriver, at 
hændelser eksemplarisk tages op på personalemøder, hvor det drøftes fagligt, hvordan medarbejderne 
kan arbejde med anerkendende praksis ind i dette felt.  
Socialtilsynet anbefaler, at procedure fremsendes.  
Anbefaling fastholdes. 
 

Tema - økonomi  
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet skaber en større gennemsigtighed vedr. tilbuddets økonomi.  
Der ses ikke direkte sammenhæng mellem Tilbudsportal og budget.  
Tilbuddet skal sikre sammenhængen mellem Tilbudsportal, takst(beregning) og budget.  
Socialtilsynet fastholder anbefaling. 

Det fremgår af høringssvar, at ledelsen i løbet af sommeren 2022 vil kigge på den uklarhed, der er 
omkring takstberegning og budget.  
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Tema: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud  

Det fremgår af oplysninger fra den daglige leder, medarbejdere, på tilbuddets hjemmeside og 
Tilbudsportalen, at tilbud/aktiviteter i Horisontens STU og beskæftigelse ikke er opdelt i STU, §§ 103 og 
104, men at borgerne er omfattet af samme tilbud, idet den enkelte borgers indhold er individuelt 
tilrettelagt men også med timer og dage ud fra den enkelte borgers formåen. Enkelte borgere kan have 
selvstændige opgaver, hvor en medarbejder efter aftale med borgeren følger op og andre indgår i en 
mindre gruppe med en medarbejder.  
På Tilbudsportalen, hjemmesiden og af fremsendte oplysninger fremgår følgende tilbud for borgere i §§ 
103 og 104:  
 
Der er et lokalt møntvaskeri beliggende i hovedgaden, hvor borgerne deltager i driften med rengøring af 
vaskeriet. Der ses også opgaver med at hente og bringe vasketøj, strygning, rulning. Ved tilsynsbesøget 
var der ikke borgere i møntvaskeriet.  
 
Butikken er beliggende ved siden af vaskeriet og fungerer som en lille butik, hvor der også er mulighed 
for at lave mindre kreative aktiviteter, hvilket kan være at lave smykker, tegne eller male. Produkterne 
sælges i butikken, hvorved der også er læringselementer som betjening af kunder. Butikken har åben 3 
dage om ugen.  
Ved tilsynsbesøget er der 2 borgere og 1 medarbejder i butikken. Den ene af borgerne fremviser 
tegninger, som nogle af borgerne har lavet.  
 

Den lokale biograf er beliggende i hovedgaden, hvor borgerne står for rengøring af lokaler, hvor der 
som udgangspunkt er opgaver en dag om ugen.  
 

Haven er beliggende i byen, hvor der er mulighed for at lære om planter, dyrke have m.m. Haven har 
været tilknyttet en boenhed for unge i Horisonten. Haven bliver fortsat udnyttet til dette men i mindre 
skala.  
Det forventes, at der ved Horisontens etablering af en ny central boenhed (Østergade 18) skal 
iværksættes aktiviteter omkring havehold i boenhedens store have, hvilket vil bestå af forskellige 
vedligeholdelsesopgaver i haven, dyrkning af planter og grøntsager. Dette er endnu ikke etableret.  
 

Dyrelinjen- her kan borgerne bl.a. lære om biologi, hygiejne, fodring og pasning af dyr samt etik. 
Tilbuddet har forskellige krybdyr. En opgave kan også være at fortælle besøgende om dyrene. Tilbuddet 
er beliggende i stationsbygningen (Algade 12C) og Korsnæbsvej 76. En borger fortæller om de forskellige 
krybdyr, og at han sammen med en medarbejder er ansvarlig for at sikre dyrenes trivsel, og at de får 
mad og vand. Borgeren fortæller endvidere, at han har lært om dyrene ved at læse om dem. Borgeren 
fremstår meget vidende om dyrene. Det er socialtilsynets indtryk, at borgeren er stolt af sine opgaver og 
ansvar.  
Dyrelinjen har også større gruppe borgere på Korsnæbsvej 76, hvor det forventes, at der vil blive 
etableret en minizoo. De fleste af Horisontens dyr er flyttet til denne adresse. 2 borgere fortæller om 
deres arbejdsopgaver. Begge borgere bor også på bostedet, som er beliggende på adressen. Den ene af 
borgerne fortæller, at han bl.a. fejer områder med fejemaskine, holder rygeområdet og skifter 
musefælder. Ved spørgsmål til borgeren om han er glad for sine arbejdsopgaver, og hvad han har lært 
svarer han, at han har lært at betjene fejemaskinen, men at han ellers ikke er vidende om, hvad han 
ellers kan beskæftige sig med på Horisonten. Den anden borger fortæller, at han er med til at fodre 
dyrene og rengøre bure. Tilbuddet har bl.a. kaniner, geder, heste og høns. En medarbejder og en gruppe 
borgere (både STU og § 103) er i gang med at rengøre bure hos de mange kaniner.  
 
Medielinjen er beliggende i stationsbygningen Jernbanegade 10 og Algade 12C. 
Borgerne kan bl.a. beskæftigelse sig med musik og lære at spille instrumenter/indgå i band, arbejde med 
videooptagelser og redigering, computerspilsprogrammering, hjemmeside, lokalradio, gamebased 
learning, 3D print, producere musik m.m. 1 borger fortæller om medielinjen, og at de er i gang med at 
producere en podcast om det overnaturlige. Podcasten kan omhandle forskellige emner. Borgeren 
fremstår meget engageret. Han fortæller, at de har lært at producere radio, men modtager også 
vejledning af en medarbejder.  
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Håndværkslinjen er beliggende i byen i forbindelse med Jernbanegade 10, hvor man lære at betjene 
maskiner, og der arbejdes med jern, metal og træ. Det forventes, at der under pakhuset vil blive 
etableret et større værksted.  
 
Eventmagerne/kokkeriet serverer, tilbyder praktisk hjælp, madlavning ved møder, fest og lign. 
Produktionskøkkenet laver dagligt morgenmad mellem 8-9 og frokost for borgerne. Borgerne indgår i 
tilberedning af mad og oprydning i køkkenet. Ved tilsynsbesøget er en medarbejder og et par borgere i 
gang med at tilberede frokost. Der vil typisk være en gruppe med 1 medarbejder og max 4 borgere. 
Medarbejderen fortæller, at der også kan produceres video af selve tilberedningen af en ret, således at 
borgerne i Horisontens bosteder kan anvende det i forbindelse med f.eks. ADL-træning.  
 
Transportteam henter storskrald og møbler til lossepladsen eller udfører andre transportopgaver. Der er 
transporttræning i Tuk Tuk-knallerter, som kan benyttes af borgerne til udførelse af opgaverne. 
 
Turismelinjen udfører opgaver i samarbejde med andre virksomheder i tråd med den kommunale 
turismeindsats for det omgivende samfund. Borgerne på turismelinjen arbejder med sociale elementer i 
forhold til kontakt med andre virksomheder og med læringselementer som fotoredigering, 
eventplanlægning, konceptarbejde, receptionist- og lettere administrationsarbejde m.m.  
 
Friluftsliv – her får borgeren mulighed for et aktivt friluftsliv, hvilket kan være med vandreture, 
overnatning i shelter, mountainbikes, lære om blomster og træer. Der er mulighed for at tage 
speedbådskort.  
 
Fra jord til bord – hvor borgerne lærer om naturen og om at dyrke planter og høste dem. Borgerne har 
også mulighed for at lære, hvordan man arbejder i en butik. 
 
It-support – her tilses tilbuddets computere af borgerne.  
 
Solartag – der samarbejdes aktuelt med Solartag (en lokal virksomhed) om at montere elementer til 
deres produktion. En borger fortæller her, at han har en ugentlig arbejdsdag, hvilket består i konkrete 
arbejdsopgaver, som han finder overskueligt og er bekendt med.  
 
Hotellet er et kommende tilbud. Der er blevet indkøbt en ny central bygning, som vil danne rammen om 
et hotel. Hotellet skal danne grundlag for en lang række aktiviteter for borgerne i tilbuddet og skal styrke 
det inkluderende perspektiv i forhold til det omgivende samfund. Der er aktuelt ikke en afklaring af, 
hvornår det forventes at blive taget i brug med opgaver for borgerne.  
 
Gaming – gamerrum er under opførelse og herved også et kommende tilbud. Der er aktuelt en mængde 
gamercomputere til rådighed. 
 
Medarbejderne oplyser, at Horisontens STU og beskæftigelse som udgangspunkt har tilbud i tidsrummet 
kl. 9-14.00.  
På hjemmesiden og Tilbudsportalen fremgår det, at der i den pædagogiske praksis er fokus på læring, og 
der arbejdes med meningsgivende arbejde og aktiviteter samt fordybelse. Den beskæftigelse og de 
aktiviteter som tilbydes er kompetencegivende og umiddelbart brugbart i borgerens liv. Der arbejdes 
med det personlige og med de konkrete færdigheder og kompetencer, som giver muligheder i borgerens 
liv. 
Den enkelte borgers tilbud indrettes, så det imødekommer vedkommendes specifikke behov. 
Der arbejdes med praksislæring herunder mesterlære, sidemandsoplæring og verbal guidning. Borgerne 
kan f.eks. også være dem, som sidemandsoplærer en anden borger. Der anvendes gentagelser for 
borgerne, struktur og forudsigelighed. Borgerne har hver især ugeplaner.   
Den daglige leder oplyser, at han er optaget af, at opgaver skal matche borgerne, hvad efterspørger 
borgerne, og hvad skal justeres op eller ned.  
På baggrund af oplysninger fra medarbejdere og borgere, er det socialtilsynets indtryk, at der er 
overensstemmelse med praksis.  
På baggrund af fremviste tilbud/aktiviteter og udtalelser fra borgere og medarbejdere, opleves borgernes 
beskæftigelse og aktiviteter at give værdi og mening, og der opleves en vis stolthed forbundet med 
arbejdsopgaverne. Afhængig af den enkelte borgers funktionsniveau er det socialtilsynets indtryk, at 
opgaver kan tilpasses, således at borgeren kan indgå i beskæftigelse eller aktiviteter, hvor 
borgergruppens funktionsniveau kan være forskellig, hvilket også kommer til udtryk ved borgere i STU, 
beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud kan indgå/indgår i samme tilbud.  
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Socialtilsynet anerkender tilbuddet for løbende at drøfte og evaluere de forskellige tilbud og aktiviteter, 
hvilket også kan bidrage med nye tilbud/aktiviteter for borgerne, dog anbefaler socialtilsynet, at 
oplysninger på Tilbudsportalen og hjemmesiden løbende opdateres og i hvilket omfang 
tilbuddet/aktiviteten tilbydes. Idet medarbejderne både er tilknyttet Horisontens bosteder samt STU og 
beskæftigelse, hvor der også er fokus på at skabe sammenhæng og læring mellem bosted og 
beskæftigelse ud fra et helhedsperspektiv kan det herved være vanskeligt at adskille, hvornår den 
enkelte borger er i beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, og hvornår borgeren modtager støtte 
i bostedet, hvilket også kommer til udtryk ved eksempler på borgers ugeplaner.  
 
Oplysninger om individuelle mål og opfølgning vedr. beskæftigelse og/eller aktiviteter  
Af fremsendt materiale herunder ugeplaner for 2 borgere i tilbuddet fremgår det, at en borger har 
pedelopgaver 2 dage om ugen fra 12-14 og en anden borger har køkkenopgaver 3 dage om ugen i 
tidsrummet 9-12 og en dag også fra 12.30-14.00. Herudover gør han en dag om ugen rent på et kontor i 
et af tilbuddene. 
Socialtilsynet bemærker, at det kan være vanskeligt at gennemskue borgernes reelle tid i deres 
beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, da der f.eks. også i borgernes ugeplaner indgår 
aktiviteter som botræning. Den daglige leder oplyser, at borgerne i gennemsnit er der ca. 3½ time 
dagligt 3½ dag om ugen. 
 
Begge fremsendte eksempler på statusbeskrivelser er udarbejdet i VUM, hvor der her fremgår faste 
temaer som praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv, socialt liv, kommunikation, egenomsorg, 
indflydelse på eget liv, sundhed, mobilitet og magtanvendelse. I statusbeskrivelsen ses oplysninger med 
historik fra 2022 og tilbage. 
Det fremgår af statusbeskrivelse, at denne er gennemgået med borgeren.  
Statusbeskrivelsen omhandler primært en status omhandlende bostedet, hvor der kun ses at være 
beskrevet en kort status omhandlende beskæftigelse under samfundsliv. Det fremgår i det ene eksempel, 
hvilke opgaver borgeren indgår i, hvornår borgeren møder, at der er udarbejdet et skema med opgaver, 
og at borgeren arbejder i meget korte intervaller.  
Borgerne har ligeledes en kort indsatsplan med ca. 2 mål, som er udarbejdet i samarbejde med 
borgeren, hvilket kan være mål som opnå stabilitet i arbejdsopgaverne, opnå en større grad af 
selvstændighed i forhold til sine arbejdsopgaver, eller undersøge forskellige arbejdsområder og 
herigennem udvikle sin forståelse/identitet for rollen som ansat.  
Idet tilbuddet anvender OCN-læringsforløb understøttes de enkelte tilbud/aktiviteter af OCN-læringsforløb 
og kompetencebeviser. Af fremsendte OCN læringsbeviser ses bl.a. eksempler som udføre daglig 
rengøring, benytte opvaskemaskine, lave mad efter opskrift, mødestabilitet og orden.  
Med udgangspunkt i tilbuddets anvendelse og udarbejdelse af status, indsatsplan, delmål og OCN-
læringsforløb- og beviser vurderer socialtilsynet, at anvendelse af den skriftlige dokumentation på fin vis 
understøtter og komplimenterer hinanden, dog ses der ikke at være en gennemgående og ensartet 
systematik og kobling mellem indsatsplan, delmål, OCN-læringsforløb/bevis og status. Der ses f.eks. at 
være udarbejdet delmål til et af de to mål i indsatsplanen og status med opfølgning i et af eksemplerne 
kan ikke umiddelbart kobles til aktuelle mål i indsatsplanen.  
Tilbuddet kan overveje, at det f.eks. fremgår af indsatsplanen og/eller status, hvilket OCN-læringsforløb, 
der er koblet til de enkelte mål.  
 
Der henvises også til tema – målgruppe, metode og resultater. 
 
Oplysninger om tilbuddets fokus på det omgivende samfund  
Tilbuddet opleves at have et inkluderende perspektiv, idet en stor del af beskæftigelse og aktiviteter sker 
i en interaktion med det omgivende samfund, hvilket både kan være med etablering af praktikker i 
forskellige virksomheder men også i tilbuddets egne afdelinger. Det er primært borgere i STU, som er i 
eksterne praktikforløb. 
Den daglige leder og medarbejderne udtaler, at det opleves at de lokale virksomheder har en god social 
profil, og der er oparbejdet et gensidigt kendskab til hinanden, hvor der generelt opleves en interesse og 
opbakning til Horisontens STU og beskæftigelse. 
Den daglige leder og medarbejderne oplyser, at der er et ønske om i højere grad at prioritere 
samarbejdsaftaler med erhvervslivet f.eks. omkring konkrete opgaver eller praktikforløb for borgerne.  
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Tilbuddet samarbejder også med Alpha E-sport, som er i gang med at indrette lokaler på 2. sal i 
pakhuset. Der samarbejdes med Just Dance med idræt samt samarbejdsspil på pc og playstation. Det 
fremgår af oplysninger, at formålet er at brobygge til et stærkt og rummeligt foreningsliv.  
 
Andre forhold  
Borgere visiteret efter § 103 modtager løn. 
 
Vurdering af tema 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indhold i høj grad bidrager til at understøtte meningsfulde 
arbejdsopgaver og aktiviteter for borgerne. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold 
til deres aktivitets- og samværstilbud.  
 
Socialtilsynet vurderer, at borgernes beskæftigelse og/eller aktivitets- og samværstilbud i middel grad er 
tilpasset den enkelte borger med dage, tider og indhold. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad opstiller individuelle mål i forhold til borgernes 
aktiviteter og/eller beskæftigelse.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad prioriterer inklusion med det omgivende samfund. 
                

Tema: Selvstændighed og relationer 

Oplysninger om tilbuddets arbejde i forhold til sociale relationer og selvstændighed 
På baggrund af oplysninger fra den daglige leder, medarbejdere, borgere og ved observationer ved 
tilsynsbesøget, er det socialtilsynet indtryk, at tilbuddets beskæftigelse og aktiviteter understøtter 
borgernes muligheder for at indgå i fællesskaber og herved udvikle sociale kompetencer og netværk med 
andre ligestillede.  
Ved tilsynsbesøget opleves samvær med borgere på flere af tilbuddets lokationer og, og der beskrives 
venskaber mellem borgerne og fællesskaber på tværs af tilbud med bl.a. STU, hvor funktionsniveau kan 
være forskellig, og hvor de enkelte borgere kan indgå på forskellig vis. Borgernes støttes og guides i at 
deltage i sociale fællesskaber.  
Det er endvidere socialtilsynets oplevelse, at der i tilbuddets indsatser også er fokus på ADL-træning, 
som borgerne også kan overføre til deres hverdag udenfor tilbuddet.  
Det fremgår af oplysninger, at der arbejdes med borgernes selvstændighed med udgangspunkt i den 
fælles målsætning, hvor der støttes op om hinandens arbejde og omkring den enkelte borgers mål.  
Horisontens beskæftigelsesrettede tilbud og aktiviteter er tilrettelagt, således at det er med til at 
understøtte borgernes selvstændighed og sociale relationer, hvilket også understøttes af borgernes 
udsagn, konkrete OCN-læringsforløb samt statusbeskrivelse, dog ses det primære fokus i 
statusbeskrivelsen at omhandle borgernes botilbud, hvor der med udgangspunkt i fremsendte eksempler 
på den skriftlige dokumentation kun i begrænset omfang ses at være konkrete mål og delmål 
omhandlende borgerens sociale kompetencer.  
 
Der henvises også til tema – beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud. 
 
Vurdering af tema 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har opmærksomhed på borgernes selvstændighed.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i deres relationer og sociale kompetencer.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale 
relationer og opnå selvstændighed.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad opstiller individuelle mål i forhold til borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed.  
 



 

 
 
 
 
 

Side 12/25 
 

SOØS-STAB og nye godkendelser | Skarridsøgade 37, 1. sal | 4450 Jyderup | 72361452 

Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Oplysninger om tilbuddets målgruppe: 
På baggrund af oplysninger fra den daglige leder fremgår det, at visiterede borgere er i 
overensstemmelse med tilbuddets godkendelse.  
Der er aktuelt 9 borgere visiteret jf. § 103 og 2 borgere jf. § 104.  
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet på hjemmesiden beskriver målgruppen som værende borgere med 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser og/eller generelle læringsvanskeligheder samt unge med 
udviklingshæmning. 
På Tilbudsportalen angives ca. 12 målgrupper, hvorpå tilbuddet bør overveje at reducere antallet af 
målgrupper til primære målgrupper. Det fremgår ligeledes, at alderen er fra 16 år, hvilket bør ændres til 
18 år.  
Den daglige leder og medarbejdere oplever, at borgerne fungerer hensigtsmæssigt sammen. Der er 
klarhed omkring visitering af borgere til tilbuddet, og at man er bevidst om, at borgeren også skal kunne 
fungere i den øvrige gruppe.  
På baggrund af observationer ved tilsynsbesøget opleves umiddelbart en borgergruppe, som fungerer 
sammen.  
 
Oplysninger om tilbuddets faglige tilgange og metoder 
Det fremgår af tilbuddets hjemmeside og på Tilbudsportalen, at tilbuddet anvender følgende faglige 
tilgang og metoder: 
 
Metoder: 
Low arousal 
PAS-screening 
Kat-kassen – anvendes efter behov i særlige tilfælde 
Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) – anvendes efter behov i særlige 
tilfælde 
 
Faglie tilgange: 
Narrativ tilgang 
Anerkendende tilgang 
Ressourceorienteret tilgang 
Kognitiv tilgang 
Neuropædagogisk tilgang 
Relationspædagogisk tilgang 
 
Tilbuddet beskriver bl.a., at tilgangen og forståelsen er på det hele menneske, at borgeren indgår i 
forpligtende fællesskaber med fokus på borgerens livskvalitet og selvforvaltning.  
Menneskesyn er med udgangspunkt i den neuropsykologiske forståelse og her kan anvendes 
specialpædagogiske værktøjer som f.eks. KRAP, Kat-kassen m.fl.   
Der er således ingen skarp fokusering endsige dyrkelse af særlige metoder. Metodefriheden for den 
enkelte ansatte prioriteres, da det resulterer i den bedste læring for den enkelte, men alle metoder tager 
sit afsæt i det anerkendende møde.  
Den daglige leder oplyser, at også grafisk facilitering anvendes, men er mindre implementeret i 
Horisontens STU og beskæftigelse end i bostedet.  
Forstander og medarbejdere oplyser, at PAS-test udarbejdes efter behov, hvor det giver mening.  
 
Socialtilsynet vurderer, at oplyste faglige tilgange og metoder på henholdsvis hjemmeside, 
Tilbudsportalen og fra den daglige leder stemmer overens. Tilbuddets faglige tilgange og metoder 
vurderes at være relevante i forhold til målgruppen.  
 
Der henvises også til tema – kompetencer.  
 
Oplysninger om tilbuddets dokumentation og opfølgning: 
Det fremgår af oplysninger fra den daglige leder og medarbejder, at der ikke nødvendigvis modtages mål 
fra de visiterende kommuner. I de tilfælde udarbejder tilbuddet selv en indsatsplan med mål og delmål.  
På tilbuddets hjemmeside fremgår det, at der bl.a. i samarbejdet med myndigheder og andre aktører 
arbejdes med forskellige former for dokumentation, hvilket kan være følgende:  
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Dagbogsnotater i Bosted system, §141 handleplaner med indsatsmål og delmål, OCN- læringsbeviser 
KRAP-skemaer, VUM-rapporter, ICS-rapporter ICF-rapporter, uddannelsesplaner, undervisningsplaner, 
billeddokumentation og videodokumentation. 
 
Dokumentation kan være forskellige afhængig af, hvad der efterspørges og/eller Horisontens vifte af 
tilbud. F.eks. udarbejdes der ikke undervisnings- og uddannelsesplaner i §§ 103 og 104.  
Medarbejderne oplyser, at der udarbejdes dagbogsnotater i bostedssystem, dette som udgangspunkt 
dagligt. Der er fremsendt et eksempel herpå. Dagbogsnotater ses dog primært at omhandle bosted og 
skrives ikke dagligt.  
På personalemøder drøftes bl.a., hvordan og hvad der skrives i bostedssystemet, hvad der journaliseres 
og den generelle skriftlige dokumentation. Kontaktpersonen har ansvar for løbende at samle 
dagbogsnotater sammen i forhold til opfølgning af de enkelte delmål og mål.  
Oplysninger i dagbogssystemet anvendes til udarbejdelse af statusbeskrivelse. Statusrapporter 
udarbejdes ca. 2 gange årligt. Statusmøderne afholdes, hvis den visiterende kommune efterspørger 
dette. Ved statusmøderne skrives der referat, og den enkelte borger inddrages i planlægning, afviklingen 
og evalueringen/referat af mødet. Under mødet kan der anvendes billedlig dokumentation, og borgeren 
indleder altid med sin egen fremlægning af ’siden sidst’ via f.eks. billeder, producerede produkter o.a. fra 
hverdagen.  
Der foreligger ikke nødvendigvis statusbeskrivelser for alle visiterede borgere, hvis der ikke har været 
afholdt statusmøder.  
Socialtilsynet har fået fremsendt to statusbeskrivelser, som henholdsvis er udarbejdet i VUM. Den daglige 
leder oplyser, at såfremt en borger ikke bor i et af Horisontens bosteder, anvendes der dele af VUM i en 
status i en separat skabelon.  
Den daglige leder oplyser, at der aktuelt arbejdes med at udpege nøgleperson(er), som skal understøtte 
den skriftlige dokumentation og herved være med til at kvalitetssikre denne. Dette er tænkt for at få et 
større fokus og en mere systematisk opfølgning omkring mål, borgernes trivsel, muligheder m.v. 
Det fremgår af oplysninger fra den daglige leder og medarbejdere, at der løbende følges op på mål efter 
behov og mindst ugentligt på de strukturerede samtaler med borgerne, som afholdes integreret i 
tilbuddet.  
 
En væsentlig del af tilbuddets dokumentation i §§ 103 og 104 er arbejdet med OCN-læringsforløb og 
kompetencebeviser. Tilbuddet anvender OCN til at skabe meningsfulde undervisningsforløb, som kan 
validere og bevise kompetencer. Ved tilsynsbesøget i 2020 oplyste daværende forstander og 
medarbejderne, at OCN-læringsforløb ikke var fuldt implementeret. Det fremgik også, at der var planer 
om, at OCN-læringsforløb og beviser skulle inkorporeres i bostedssystemet, således at det kunne sendes 
til visiterende kommune. Den daglige leder oplyser, at det ikke har været muligt at integrere de to 
systemer i et og samme system.  
Medarbejderne oplyser, at et forløb sker ved, at der bliver taget billeder og udarbejdet en beskrivelse af 
den konkrete aktivitet. Herefter sendes det til tilbuddets OCN- kompetenceperson, som udarbejder selve 
beviset. OCN-læringsforløbet og beviset er også en anerkendelse af borgeren, hvilket også opleves at 
have betydning for borgerne.  
Der kan sættes et tidsperspektiv op sammen med borgeren i forhold til de konkrete læringsforløb, men 
dette er ikke en nødvendighed. Som udgangspunkt vil der være igangsat et OCN-læringsforløb pr. borger 
pr. hold f.eks., hvis en borger er tilknyttet køkkenet og vaskeriet, vil der være et forløb i gang hvert sted.  
Det fremgår af oversigt over kompetencebeviser for uformel og formel læring, at der kan vælges 
forskellige forløb tilpasset tilbuddet med musik, dyrelinjen, madlavning, rengøring, praktikforløb, 
træværksted, sociale kompetencer m.fl.  
Den tidligere forstander og medarbejdere oplyser, at OCN-metoden både giver mulighed for at 
tydeliggøre den uformelle læring som f.eks. sociale færdigheder eller kompetencer omkring generelle 
livsmestringer, men OCN kan også være med til at give kompetencebeviser på mere faglige dele af et 
beskæftigelses- eller aktivitetsforløb og tilbud. Så snart en kompetence hos en borger er opnået måles 
den med et OCN-bevis, som måler/validerer den kompetence, som borgeren er i besiddelse af. Det 
fremgår endvidere, at OCN-beviser bliver anvendt differentieret i forhold til alle borgere, men det er 
frivilligt at indgå i som borger i tilbuddet.  
Det fremgår af oplysninger fra den daglige leder og medarbejdere, at borgerne aktivt inddrages i valg af 
OCN-læringsforløb og opfølgning.  
Det forventes, at 2 medarbejdere skal på OCN-uddannelse og uddannes som OCN-vejledere med henblik 
på mere fokus på OCN. 
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets anvendelse OCN-læringsforløb/beviser er med til at dokumentere 
borgernes individuelle resultater, dog bør tilbuddet overveje at skabe en større sammenhæng mellem 
indsatsplan med mål, delmål, status og OCN-læringsforløb/beviser.  
 
Der henvises også til tema – beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud.  
 

Vurdering af tema 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har en tydelig målgruppebeskrivelse.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad anvender relevante metoder og tilgange.  
 
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning, 
målgruppe og metoder.  
 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i middel grad trives og udvikles som et resultat af tilbuddets metoder 
og tilgange.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad opstiller individuelle mål i samarbejde med borgerne.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad arbejder systematisk med mål, dokumenterer og følger 
op herpå.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har en praksis for, hvordan der læres af arbejdet med 
borgernes mål.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og 
forbedre tilbuddets indsats. 
 
 

Tema: Sundhed og trivsel  

Oplysninger om borgernes trivsel i tilbuddet  
Jf. oplysninger fra den daglige leder, medarbejdere, borgere samt tilbuddets skriftlige dokumentation 
(status) fremgår det, at borgerne er glade for deres tilbud, og at der i hverdagen er et fokus på 
borgernes trivsel.  
 
Oplysninger om borgernes selv- og medbestemmelse 
Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget bemærket, at en borger ved spørgsmål om, hvorvidt 
han er glad for sine arbejdsopgaver svarer, at han ellers ikke er vidende om, hvad han ellers kan 
beskæftige sig med på Horisonten. På baggrund af oplysninger fra den daglige leder, medarbejdere, 
borgere samt tilbuddets skriftlige dokumentation er det socialtilsynets indtryk, at borgerne generelt 
inddrages i forhold til ønsker og behov med beskæftigelse og aktiviteter, dog bør tilbuddet fortsat have 
fokus på, at borgerne motiveres til også at prøve andet beskæftigelse også for de borgere, som bor og 
arbejder samme sted.  
 
Borgernes hverdag er individuel tilrettelagt, hvilket også fremgår af borgernes ugeplaner samt OCN-
læringsbeviser. Borgerne inddrages også i valg af- og forløbet af OCN. Det er samtidig også 
socialtilsynets indtryk, at nye aktiviteter og beskæftigelse også etableres ud fra borgernes ønsker. 
 
Oplysninger om tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed 
og trivsel 
På tilbuddets hjemmeside fremgår det, at der er udarbejdet en kostpolitik, seksualpolitik og en 
rusmiddelpolitik. 
Medarbejderne oplyser, at tilbuddet anerkender og taler om borgernes brug af f.eks. sociale medier og at 
få/have kærester. Medarbejderne taler med borgerne om det, sætter ord på, er nysgerrige og spørger 
ind, støtter og vejleder i grænsesætning.  
 
Der er dagligt tilbud om varm frokost for borgerne. 
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Tilbuddets skriftlige dokumentation heraf status afspejler i nogen grad, at der er fokus på borgernes 
generelle trivsel og sundhed, idet status primært omhandler bostedet. Af mål og delmål ses der ikke at 
være mål omkring borgernes sundhed og trivsel.  
 
Oplysninger om tilbuddets viden heraf forebyggelse og håndtering af magtanvendelser 
Det fremgår af oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøget, at der ikke er foretaget magtanvendelser i 
2021. 
Den daglige leder oplyser endvidere, at der årligt følges op på lovgivning vedr. magtanvendelse samt 
magtanvendelsesprocedure. Det samme gør sig gældende, hvis der kommer nye regler på området.  
Det fremgår af tilbuddets kompetenceudviklingsplan for 2021/2022, at der har været fokus på low 
arousal og afstemthed i praksis sat magtanvendelsesområdet.  
Nye medarbejdere sikres viden om magtanvendelser herunder lovgivning på området, registrering og 
opfølgning ift. forbedring af indsatsen ved deltagelse i kurser vedr. magtanvendelser og ved løbende 
læring af konfliktsituationer.  
I tilbuddets personalehåndbog fremgår vejledning vedr. bl.a. magtanvendelser. 
Det fremgår af oplysninger på tilbuddet hjemmeside, på Tilbudsportalen og fra medarbejdere og den 
daglige leder, at tilbuddet arbejder forebyggende og konfliktnedtrappende ved bl.a. at anvende metoden 
low arousal/afstemt pædagogik og den anerkendende tilgang, hvilket muliggør, at konflikter nedtrappes.  
 
Oplysninger om tilbuddets viden heraf forebyggelse og håndtering af vold, overgreb og 
grænseoverskridende adfærd 
Den daglige leder og medarbejderne udtaler, at der ikke er tilfælde af vold, overgreb og trusler mellem 
medarbejdere og borgere og borgerne imellem.  
Det fremgår af oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøget i 2021, at der foreligger procedure for, 
hvornår og hvad der registreres i forhold til vold, overgreb og grænseoverskridende adfærd f.eks. verbale 
trusler. Denne fremgår af personalehåndbogen.  
Det fremgår endvidere, at eventuelle hændelser tages op på personalemøder, og at medarbejderne 
løbende opdateres på kursus, temadage og er et fagligt fokus på personalemøder.  
Der lægges samtidig vægt på, at tilbuddets medarbejdere har fokus på konfliktnedtrappende tilgange og 
metoder.  
Tilbuddet samarbejder med Ligeværd om at udvikle et brætspil til at håndtere problemfelter, som f.eks. 
kan være identitetstyveri, seksualitet, venskaber m.v.  
Ved tilsynsbesøget opleves en god tone mellem medarbejdere og borgere, men også borgerne imellem.  
Der er udarbejdet en ambulanceplan for medarbejderne. 
 
Andet  
Vedr. medicinhåndtering.  
I tilbuddets personalehåndbog fremgår vejledning vedr. medicinhåndtering. Yderligere er der en 
omfattende liste med instrukser til medicinhåndtering.  
To medarbejder er medicinansvarlige og vejleder løbende øvrige medarbejdere. 
Det fremgår af tilbuddets kompetenceudviklingsplan for 2021/2022, at der har været fokus på 
medicinhåndtering.  
 
Vurdering af tema  
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad er opmærksomme på, om borgerne trives i deres 
aktivitets- og samværstilbud og/eller beskæftigelsestilbud.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad respekterer borgernes selvstændighed, 
selvbestemmelsesret og integritet. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad understøtter og dokumenterer borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad håndterer, dokumenterer vold og overgreb. 
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Tema: Organisation og ledelse  

Oplysninger om ledelsens kompetencer:  
På Horisontens hjemmeside fremgår det, at Horisontens tilbud er opdelt i 2 juridiske enheder med et 
botilbud, hvor der er en fond med en bestyrelse samt STU- og beskæftigelse, som er en selvejende 
institution med en bestyrelse.  
Med udgangspunkt i oplysninger i CVR-register er Horisontens STU og beskæftigelse oprettet som en 
forening og ikke en selvejende institution.  
 
Tilbuddet – Horisonten STU og beskæftigelse blev den 26. september 2018 godkendt af Stevns 
Kommune. Efterfølgende er §§ 103 og 104 omdannet/overgået til en forening ud fra et socialøkonomisk 
koncept med egne vedtægter vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 13. december 
2018.  
Den tidligere direktør og forstander har tidligere udtalt, at der arbejdes med at få undersøgt 
mulighederne for at samle alle Horisontens tilbud i en juridisk og organisatorisk enhed. 
 
Formålet med foreningen er at drive virksomhed indenfor det sociale, pædagogiske og 
specialuddannelsesmæssige område med tilbud til borgere med særlige behov, herunder usynlige 
handicaps samt dermed beslægtet virksomhed.  
Socialtilsynet bemærker, at der på Horisontens hjemmeside er oplyst om en og samme bestyrelse, hvor 
bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer er beskrevet. 
Bestyrelsens sammensætning vurderes at være bredt sammensat og med relevante kompetencer i 
forhold til at understøtte tilbuddets daglige drift, faglige udvikling og kvalitet.  
Det fremgår af tidligere forstander af tilbuddet, at der afholdes regelmæssige bestyrelsesmøder.  
 
Horisontens STU og beskæftigelse fik i januar 2022 en afdelingsleder, idet der ledelsesmæssigt var ønske 
om at prioritere mere ledelse på området og med reference til den daglige direktør af tilbuddet, som også 
skulle fungere som bindeled mellem bestyrelse og den daglige leder af STU og beskæftigelsen.  
Afdelingslederen har siden tilsynsbesøget i 2021 fungeret som facilitator for STU og beskæftigelsen uden 
ledelsesansvar. Siden tilsynsbesøget i 2022 er afdelingslederen blevet STU- og beskæftigelsesleder.  
Den daglige leder oplyser, at han er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Han er uddannet 
cand.mag i musik og historie og har flere års erfaring med botilbud og STU. Det fremgår af oplysninger, 
at han har diverse kurser i KRAP, KAT-kassen, low arousal, magtanvendelse, grafisk facilitering og er 
uddannet OCN-vejleder.  
Han oplyser, at han har valgt at prioritere at være nærværende og synlig ved jævnligt at komme på 
besøg i de enkelte afdelinger for at få en fornemmelse af, hvordan det fungerer i praksis. Han vil gerne 
udfordre medarbejderne, være nysgerrig men ikke diktere indhold og praksis, idet medarbejderne også 
skal have mulighed for at have et vis råderum. 
Den daglige leder oplyser endvidere, at han p.t. er optaget af at få udpeget nøglepersoner, som skal 
understøtte den skriftlige dokumentation og herved være med til at kvalitetssikre denne og etablere et 
samarbejde med virksomheder med henblik på at etablere bl.a. praktikpladser.  
 
Den daglige leder oplever, at der er klarhed over, hvem der varetager hvilke ledelsesfunktioner, han 
oplever at være blevet taget godt imod af medarbejderne.  
På baggrund af udtalelser fra medarbejderne er det socialtilsynets indtryk, at medarbejderne oplever, at 
samarbejdet fungerer med det daglig leder.  
Den daglige leder oplyser endvidere, at der arbejdes med udgangspunkt i bestyrelsens strategi. Det er 
bl.a. prioriteret, at minizoo skal være færdig sommeren 2022, som både skal omfatte dyrepasning men 
også dyrefremvisning. 
Socialtilsynet er ikke præsenteret for bestyrelsens visioner og strategi.  
 
Den daglige leder og medarbejdere oplyser, at der er tale om samdrift af Horisontens tilbud mellem STU 
og beskæftigelse samt bostederne, idet medarbejderne er tilknyttet begge steder, men også da man 
betragter Horisontens tilbud, som et helhedstilbud. På baggrund af udtalelser fra den daglige leder og 
medarbejderne, er det socialtilsynets oplevelse, at den fælles samdrift fungerer for alle parter og bidrager 
med en høj grad af fleksibilitet med opgaveløsning, optimal anvendelse af kompetencer og resurser.  
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Oplysninger om sparring og ekstern supervision for ledelse og medarbejdere  
Det fremgår af oplysninger fra den daglige leder og medarbejderne, at der i tilbuddet er en fast praksis 
for faglig og personalemæssig sparring for medarbejderne, hvilket både foregår i hverdagen men også 
ved rammesatte personalemøder, hvilket afholdes hver måned, hvor det både omhandler STU, 
beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt bodelen. Samtidig afholdes der teammøder hver anden 
uge.  
 
Socialtilsynet er ikke oplyst om, at der tilbydes ekstern supervision og medarbejderne i tilbuddet. 
Socialtilsynet bemærker, at det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen, at der tilbydes supervision af 
ekstern supervisor.  
 
Den daglige leder oplyser, at han indgår i ledermøder på tværs af Horisontens tilbud, og modtager 
supervision via sin diplomuddannelse i ledelse.  
 
Oplysninger om personalegennemstrømning og sygefravær  
Der foreligger ikke oplysninger om en høj personalegennemstrømning eller sygefravær. 
 
Oplysninger om tilbuddets normering 
Jf. tilbuddets budget budgetteres der med 1.2 årsværk til 11 borgere, hvilket fordeles over 10 
medarbejdere heraf 1 på 10 timer om ugen, 5 medarbejdere på 5 timer om ugen, 1 medarbejder på 4 
timer om ugen og 2 medarbejdere på 2 timer om ugen – i alt 45 timer om ugen. Timerne er fordelt i 
tidsrummet kl. 9-14 mandag til fredag.  
Det betyder, at der er en normering på 3,6 i beskæftigelsen/aktivitetstilbuddet. 
Det er for socialtilsynet uklart, hvorvidt dette dækker over både § 103 og § 104, da der også ses at være 
to takst takstniveauer for hver.  
Den daglige leder oplyser, at der er budgetteret medarbejderresurser ud fra, at borgerne i gennemsnit er 
der 3.5 timer 3.5 dage om ugen. 
Ved spørgsmål om, hvorvidt der ikke er borgere med fuldtidsbeskæftigelse oplyses det, at borgerne reelt 
har mulighed for at komme i tilbuddet alle dage, idet der er medarbejdere i de enkelte afdelinger, da 
tilbuddets aktiviteter kører dagligt for STU-eleverne.  
Med udgangspunkt i 1.2 årsværk kan socialtilsynet konstatere, at timerne er fordelt mellem relativ 
mange medarbejdere. Medarbejdernes timer er fordelt på flere forskellige matrikler med tilbud/aktiviteter 
for borgerne, hvilket herved må formodes kun er muligt at tilrettelægge, idet tilbud/aktiviteter er de 
samme for borgerne i STU, og da de fleste af medarbejderne også er ansat i bosted og STU.  
Socialtilsynet bemærker, at resurseanvendelsen herved ikke er gennemskuelig for socialtilsynet, hvorvidt 
der anvendes resurser fra andet tilbud, når der kun er budgetteret med 1.2 medarbejder.  
På baggrund af oplysninger om borgernes timer og medarbejderresurser kan socialtilsynet herved 
konstatere, at ingen af de 11 borgere tilsyneladende har et fuldtidsbeskæftigelsestilbud.  
Socialtilsynet er ikke i besiddelse af borgernes bevilling om aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet 
beskæftigelse.  
 
På baggrund af udtalelser fra den daglige leder, medarbejdere samt observationer ved tilsynsbesøget 
opleves umiddelbart en normering, som kan imødekomme den enkelte borger med støtte og vejledning.  
Det fremgår af tidligere oplysninger, at der kun i begrænset omfang anvendes vikarer. 
 
Der henvises også til tema – økonomi. 
 
Vurdering af tema 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har en kompetent og ansvarlig ledelse. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse i middel grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig 
sparring. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad prioriterer supervision for ledelse og medarbejdere.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har en normering, som kan imødekomme borgernes 
behov for kontakt, støtte og vejledning.  
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Tema: Kompetencer  

Oplysninger om medarbejdergruppen  
Medarbejdergruppen består af 10 medarbejdere med et varieret timetal. 
Det fremgår af oversigten med medarbejdernes uddannelse og kompetencer, at medarbejdergruppen er 
tværfagligt sammensat og består af bl.a. 1 socialpædagog, 1 it-tekniker, 1 kok og mentor, 1, pædagogisk 
assistent og landmand, 1 landmand og pædagogisk medhjælper, 1 social- og sundhedsassistent, 1 lærer 
og journalist, 3 beskæftigelsesvejledere. Det fremgår, at ca. halvdelen af medarbejderne har erfaring 
indenfor det specialpædagogiske område.  
6 medarbejdere er ansat i 2021 og 1 medarbejder er ansat i 2022.  
Socialtilsynet bemærker, at få medarbejdere har en socialfaglig uddannelse. 
Socialtilsynet kan konstatere, at oplysninger stemmer overens med oplysninger i budgettet.  
 
Det fremgår af oplysninger, at der med de forskellige fagligheder udøves en helhedspædagogisk praksis, 
hvor faglighederne supplerer hinanden, hvilket også betyder, at de fleste af medarbejderne både er 
tilknyttet bosted, STU, beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbuddet.  
Borgerne møder som udgangspunkt de samme medarbejdere om morgenen, i deres beskæftigelse 
og/eller aktivitets- og samværstilbud samt om aftenen for de borgere, som også bor i Horisontens 
botilbud.  
Medarbejderne oplever, at de også ved at have et kendskab til de unge i deres bosted herved oparbejder 
et kendskab til borgerne og ser, hvordan borgerne fungerer i løbet af dagen, hvilket de også oplever at 
skabe tryghed for borgerne.  
Det fremgår af oplysninger fra medarbejderne, at dette fungerer godt, og der også i højere grad er 
mulighed for at understøtte borgerne i, at de f.eks. kommer afsted til deres beskæftigelse eller aktivitets- 
og samværstilbud. Det er medarbejdernes oplevelse, at dette også har betydning for borgernes 
fremmødestatistik i forhold til deres beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.  
 
Jf. oversigt over medarbejdernes uddannelse og kompetencer fremgår det, at 5 ud af 10 medarbejdere 
fået opdateret viden eller kursusforløb indenfor de seneste 12 måneder indenfor bl.a. grafisk facilitering 
og low arousal og nogle vedr. KRAP, KAT-kassen, PAS og magtanvendelser.  
 
På baggrund af oplysninger fra den daglige leder og medarbejdere opleves en medarbejdergruppe, som 
har de nødvendige kompetencer i forhold til opgaveløsningen og målgruppen, idet medarbejderne også 
har viden om- og kompetencer indenfor deres undervisning f.eks. håndværk, musik madlavning, dyr 
m.m. Medarbejderne oplyser, at der opleves en god dynamik i medarbejdergruppen, og at deres 
individuelle kompetencer også bliver anvendt. Medarbejderne oplyser endvidere, at de medarbejdere, 
som ikke har en socialfaglig uddannelse superviseres af kollegaer og den daglige leder.  
 
Oplysninger om tilbuddets faglige tilgange og metoder  
Det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen og tilbuddets hjemmeside, at idet Horisonten er et særligt 
tilrettelagt tilbud med fokus på det enkelte menneske og dets udvikling, er der ikke valgt en enkelt 
overordnet metode i det daglige arbejde. Tilgangen er dog primær og fælles for medarbejderne den 
anerkendende tilgang og low arousal. En egentlig valg af pædagogisk metode vil være tilpasset hver 
enkelt borger i tilbuddet, beroende på fagpersonens faglighed, erfaringer og præferencer i samarbejdet 
med borgeren.  
 
Det fremgår af oplysninger fra den tidligere forstander, at personalehåndbogen er både grundig, konkret 
og gennemarbejdet, og den belyser alle sider ved arbejdet i Horisonten, henviser til konkret gældende 
lovgivning angående magtanvendelse, medicin m.m. Sådan sikres det, at medarbejderne er opdateret og 
i en løbende udvikling. Personalehåndbogen er fysisk tilgængelig i personalerummet og på intranet. Ved 
ansættelse skriver medarbejderne under på altid at være opdaterede i forhold til personalehåndbogen. 
Det fremgår endvidere, at der er udarbejdet en personalehåndbog, som bl.a. også fungerer som 
introduktion for nye medarbejdere udover sidemandsoplæring. Faglige tilgange og metoder vedligeholdes 
også løbende på interne og eksterne kurser.  
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Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget drøftet tilbuddets faglige tilgange og metoder med 
medarbejderne. Medarbejderne fremstår med et godt indblik i dagligdagen i Horisontens STU og 
beskæftigelse, med borgerne og de forskellige tilbud. Medarbejderne nævner den anerkendende tilgang 
og low arousal, dog opleves medarbejderne kun i begrænset omfang at have kendskab til øvrige tilgange 
og metoder, som fremgår af Tilbudsportalen.  
Socialtilsynet anerkender tilbuddets mangfoldighed af faglige tilgange og metoder samt vægtning af 
metodefrihed, dog anbefaler socialtilsynet fortsat, at det er den fælles referenceramme, som alle 
medarbejdere anvender i praksis, som angives på Tilbudsportalen.  
 
Oplysninger om medarbejdernes samspil med borgerne  
På baggrund af oplysninger og observationer ved tilsynsbesøget opleves en  
en tillidsfuld, støttende og respektfuld relation mellem borger og medarbejdere. Medarbejdere og den 
daglige leders omtale af borgerne opleves med fokus på borgernes potentialer og med en anerkendende 
tilgang. Det opleves, at medarbejdere og den daglige leder har et godt kendskab til borgerne. 
Ved observationer i fællesrum i pakhuset opleves medarbejdere og borgere at have en gensidig og 
opsøgende kontakt, og der opleves tillige en god stemning.  
 
Oplysninger om kompetenceudvikling  
Det fremgår af oplysninger fra den tidligere forstander, at det er Horisontens mål, at medarbejderne 
løbende bevarer og udvikler deres kompetencer gennem fortsat kompetenceudvikling.  
I forbindelse med afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler identificeres de kompetencer 
medarbejderen besidder og de kompetencer, der er behov for at udvikle, hvor ud fra der sættes mål for 
medarbejderens fortsatte udvikling. Målene vil være konkrete og ambitiøse.  
Horisonten vil sikre muligheden for deltagelse i relevante udviklings- og uddannelsesaktiviteter under 
hensyntagen til Horisontens økonomiske rammer og behov. 
 
Jf. referater fra personalemøder ses der at være fokus på bl.a. orientering fra ledelsen, præsentation af 
skabelon for fagbeskrivelser STU, arbejdsplaner, forberedelse og evaluering af undervisning, etablering af 
best practice, konkret problemstilling/borger og organisationsdiagram.  
 
Socialtilsynet har fået fremsendt en kompetenceudviklingsplan for 2021/2022, som bl.a. omhandler 
grundlæggende indføring i begrebet low arousal og afstemthed i praksis, de forskellige roller i 
medarbejdernes arbejde og kravene til dem, mission, visioner og strategi, almen didaktik, GDPR, om 
dokumentation, grafisk facilitering, magtanvendelse, ADHD, KAT-kassen tilgang og pædagogisk grundlag. 
Socialtilsynet kan konstatere, at fremsendte kompetenceudviklingsplan er for både 2021 og 2022, dog 
ses der af oversigt over medarbejdernes uddannelse og kompetencer at være flere medarbejdere, hvor 
der ikke er anført kursusforløb i henhold til fremsendte kompetenceudviklingsplan.  
Det fremgår af oplysninger fra den daglige leder og medarbejdere, at tilbuddet har været igennem kurser 
på personalemøderne og 1. internat, dog afholdes 2. internat i efteråret 2022.  
 
Der er jf. budgettet for 2022 afsat 20.000 kr. til kompetenceudvikling.  
 
Vurdering af tema  
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i middel grad har relevante, faglige, relationelle og 
personlige kompetencer.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i lav grad kan redegøre for faglige tilgange og 
metoder. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilgange og metoder i lav grad er forankret i praksis.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har fokus på kompetenceudvikling. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har en kompetenceudviklingsplan der sikrer, at 
tilbuddet opdateres med de nødvendige kompetencer.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, 
forudsætninger og retssikkerhed. 
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Tema: Fysiske rammer  

Oplysninger om de fysiske rammer  
Horisonten beskæftigelse og STU består af flere tilbud, som er placeret rundt omkring i Store Heddinge, i 
gåafstand og tæt på offentlig transport, hvilket også fungerer hensigtsmæssig for borgernes 
tilrettelæggelse af tilbud og selvstændighed, idet de selv kan gå til og fra tilbud.  
Det er for socialtilsynet tydeligt, at de fysiske rammer udgør en central del af tilbuddets indsatser, og 
hvor de fysiske rammer og placeringer i samspil med tilbuddets indsatser i høj grad understøtter 
borgernes interaktion og inklusion i nærmiljøet.  
De fysiske rammer virker til at understøtte formålet med indsatserne og afspejler de forskellige 
aktivitets- og læringsmiljøer, som også beskrives på hjemmesiden, hvilket også understøttes af den 
daglige leder og medarbejdere, som giver udtryk for, at de fysiske rammer fungerer i forhold til 
indsatserne og borgerne.  
Det er for socialtilsynet uklart, hvorvidt enkelte af de fysiske lokationer har toiletforhold for borgere og 
medarbejdere, hvilket bør være til stede, når medarbejdere og borgere anvender de fysiske rammer i 
forbindelse med beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.  
For de borgere som både bor og er i beskyttet beskæftigelse på Korsnæbsvej 76 udenfor byen har 
borgerne ikke samme mulighed for at få et dagligt miljøskifte, hvor botræning og beskæftigelse let kan 
fremstå flydende for borgerne, hvorpå medarbejderne bør være opmærksomme på at understøtte 
borgernes mulighed for miljøskift og adskillelse mellem bosted og beskæftigelse med, hvornår er 
borgerne i beskæftigelse, og hvornår har borgeren fri og er hjemme. Det bør ligeledes sikres, at 
borgernes fællesfaciliteter i bostedet ikke anvendes af borgere og medarbejdere i beskæftigelsen. 
 
Tilbuddets hovedbygning som er placeret centralt i byen – det gamle pakhus er beliggende på Algade 
12C, hvorved flere af tilbuddets aktiviteter er blevet flyttet til. Rammen her fungerer som samlingssted 
for borgerne, undervisningslokaler, mødelokaler, produktionskøkken, hvor der produceres frokost og 
spises frokost for borgere og medarbejdere. 
Her er også Horisontens medietilbud etableret.  
Under bygningen er tilbuddet fortsat i gang med at etablere et værksted. 
De fysiske rammer fremstår godt udnyttet, som et åbent værksted i to etager hvor borgerne også har 
mulighed for samvær med ligestillede. Nogle af de fysiske rammer lejes formodentlig af Horisonten STU 
og beskæftigelse og nogle af lokationerne er steder, hvor borgerne udfører forskellige 
arbejdsopgaver/aktiviteter.  
 
Møntvaskeriet er beliggende centralt på Rengegade 12A, hvor borgere kommer og varetager forskellige 
arbejdsopgaver.   
 
Butikken beliggende ved siden af møntvaskeriet – Rengegade 12B er nu færdigrenoveret og anvendes 
som kreativt værksted og butik. Butikken er lille og kan kunne rumme få borgere. Socialtilsynet er ikke 
vidende om, hvorvidt der er toiletforhold for borgere og medarbejdere.  
 
Biografen er også beliggende centralt på Algade 32, hvor borgerne også kommer og varetager 
forskellige arbejdsopgaver med rengøring.  
 
Tilbuddet har forsat den gamle station beliggende centralt og ved stationen på Jernbanegade 10, hvor 
der primært er klubaktiviteter, men også aktiviteter og beskæftigelse med træværksted, musik samt 
reptiler.  
 
Horisonten STU og beskæftigelse har erhvervet sig en stor ejendom centralt i byen, hvor der forventes at 
åbne et hotel beliggende på hovedgaden, hvor fokus er at understøtte turisme med arbejdspladser for 
borgere i beskyttet beskæftigelse. De fysiske rammer er aktuelt under renovering.  
 
I august 2021 har STU og beskæftigelse taget en ny adresse i brug, hvilket er beliggende på 
Korsnæbsvej 76 – uden for byen. Hovedbygningen er bosted for nogle af de borgere, som bor i et af 
Horisontens botilbud. Her er borgerne i gang med at vedligeholde og etablere fysiske rammer som 
muliggør udvidelsen af dyrehold/minizoo. De fleste dyr er flyttet til denne adresse. Der er i forbindelse 
med beskæftigelsen etableret et stort værksted, og der arbejdes på at færdiggøre fællesfaciliteter for 
borgerne. Socialtilsynet er ikke vidende om, hvorvidt der er etableret et toilet for borgere og 
medarbejdere.  
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De fremviste fysiske rammer ses at stemme overens med beskrivelse af fysiske lokationer på 
hjemmesiden.  
Socialtilsynet har spurgt til, hvorvidt tilbuddets fysiske rammer er godkendt til formålet. Den tidligere 
forstander af tilbuddet har ved tilsynsbesøget i 2021 oplyst, at såvel nuværende fysiske rammer som 
kommende er godkendt til formålet.  
 
Socialtilsynet gør opmærksom på, at det er Stevns Kommune, der skal vurdere, om de bygningsmæssige 
rammer er godkendt til formålet.  
 
Oplysninger om borgernes trivsel i de fysiske rammer 
På baggrund af observationer ved tilsynsbesøget er det socialtilsynets oplevelse, at borgerne trives i de 
fysiske rammer og også skaber gode muligheder for at mødes og skabe relationer med andre borgere på 
tværs af STU og §§ 103/104 f.eks. på Jernbanegade 10 og i pakhuset. Begge steder var der ved 
tilsynsbesøget samvær, aktiviteter eller beskæftigelse med tilberedning af frokost, hygge ved tv, 
undervisning m.m.  
De fysiske rammer fremstår generelt ikke med handicapvenlige adgangsforhold. 
 
Vurdering af tema 
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og 
er velegnede til målgruppen. 
 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad trives i de fysiske rammer. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets beliggenhed i høj grad er velegnet til målgruppen. 
 

Tema: Økonomi 
 
Tilbuddet har fremsendt en takstberegning, der opgøres til 612 kr./døgn, idet tilbuddet dog oplyser, at 
det kun vil gælde for de borgere, som der ikke allerede er en kontrakt på. 
  
Tilbuddet har fremsendt et budget, med 11 borgere 52 uger af 5 dage, det bemærkes at den 
personaleindsats der er defineret i budgettet, svarer alene til lidt over 4 timer pr. indskrevet borger/uge.  
Socialtilsynet har noteret sig, at der er oplyst 5,66 timer pr. borger på Tilbudsportalen. 
 
Tilbuddets leder har endvidere oplyst, at borgerne ikke benytter tilbuddet mere end 3,5 dag af 3,5 timer 
på tilbuddet. Socialtilsynet bemærker hertil, at det samtidig fremkommer af oplysninger, at borgerne er 
indskrevet med 25 timer pr. uge (5 dage, 5 timer om ugen). 
  
Takstberegningen er bygget op efter den typiske takstberegning på et offentligt tilbud, hvilket kan undre, 
idet der er tale om et privat tilbud. 
Der er i taksberegningen indregnet et administrationsbidrag på 4%, som umiddelbart skal forklares som 
administrative lønninger fra den udgiftsoversigt, der er anført i notat om udgifter modtaget fra tilbuddet. 
 
Det bemærkes endvidere at der er: 
Afskrivninger på indretning af lejet lokaler  197 t.kr. 
Finansielle poster       65 t.kr.  
Andre ejendomsomkostninger   193 t.kr. 
Administrative omkostninger (ikke Løn)  149 t.kr.  
I alt     604 t.kr. 
 
Samlet set andrager bygninger og administrative omkostninger (ikke løn) 34,5% af takstindtægterne. 
Dette betyder at en relativt stor del af omkostningerne ikke relaterer sig borgerrettede aktiviteter. 
 
Socialtilsynet bemærker endvidere, at der er fremsendt en takstberegning, forklaring til takstberegning 
og budget.  
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Socialtilsynet bemærker hertil, at der umiddelbart ikke er sammenhæng mellem de 3 dokumenter, idet 
takstberegningen indeholder omkostninger for 1.751 t.kr., og budget indeholder omkostninger for 1.647 
t.kr. 
Den mest signifikante afvigelse er, at der i takstberegningen er medtaget pension og sociale 
omkostninger som ikke fremgår af budgettet. Derfor er det nærliggende at antage, at den samlede 
lønudgift i takstberegningen er for høj. Idet lønudgiften pr. årsværk umiddelbart ligger på det forventede 
niveau i budgettet.  
 
Det bemærkes endvidere, at der ikke er medtaget indtægter fra salg i vaskeri, butik mm.  
 
Belægningsprocenten er endvidere ganske lave, idet der kun regnes med 55% i belægning.  
 
Socialtilsynet gør i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten opmærksom på, at socialtilsynet ikke har 
nærmere undersøgt grundlaget for det fremsendte budget. 
 
Ligesom socialtilsynet i nærværende rapport ikke har forholdt sig til regnskabet. 
 
Socialtilsynets bemærkninger er alene baseret på objektive konstatereringer af forhold i takstberegning 
og budget og sammenhængen herimellem. 
 
Socialtilsynet vurderer dog, at gennemsigtighed af det fremsendte materiale er forberedte væsentligt, 
selvom der er væsentlige fejl og mangler. Derfor er konklusion, at der fortsat er grundlag for markante 
forbedringer både i sammenhæng og nøjagtigheden af oplysningerne jf. ovenstående. 
  
På baggrund af ovenstående, har socialtilsynet udarbejdet anbefalinger under tema – økonomi.  
 
 
Vurdering af tema 
Det vurderes, at oplysningerne på Tilbudsportalen ikke umiddelbart svarer til oplysningerne i det 
fremsendte budget.  
 
Det vurderes, at der er ikke uvæsentlige afvigelser i det fremsendte materiale fra takstberegning til 
budget. 
 
Samlet set er vurdering således, at der er en lav gennemskuelighed og sammenhæng i takstberegningen, 
og at der ikke er tilstrækkelig sammenhæng i de faktiske forhold og oplysninger på Tilbudsportalen. 
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Datakilder/dokumenter 

Tilbuddets hjemmeside 
Tilbudsportalen 
Tilsynsrapport fra 2021 
Henvendelse til tilbud vedr. afklarende spørgsmål omkring ugeskema borgere, anmodning om 
fremsendelse af bevilling vedr. 2 borgere samt frist for eventuel fremsendelse af nye økonomiske 
oplysninger, fremsendt d. 7. april 2022 
Opfølgning af anbefalinger og faktuelle ændringer fra tilsynsrapporten 2021, fremsendt d. 17. marts 2022 
OCN vedr. 2 borgere, fremsendt d. 17. marts 2022 
Indsatsplan vedr. 2 borgere, fremsendt d. 17. marts 2022 
Intern uddannelse og kompetenceudvikling, fremsendt d. 17. marts 2022 
Status vedr. 2 borgere, fremsendt d. 17. marts 2022 
Delmål vedr. 2 borgere, fremsendt d. 17. marts 2022 
Referater fra seneste 2 afholdte personalemøder, fremsendt d. 17. marts 2022 
Kopi af oversigt med nuværende medarbejdere, fremsendt d. 17. marts 2022 
Budget og takstberegning, fremsendt d. 18. marts 2022 
Kopi af indberetninger på Tilbudsportalen, fremsendt d. 18. marts 2022 
Dagbogsskema borger, fremsendt d. 31. marts 2022 
Ugeskema vedr. 2 borgere, fremsendt d. 31. marts 2022 
Takstberegning, fremsendt d. 19. april 2022 
Forklaring til budget, normering og takstberegning, fremsendt d. 19. april 2022 
Budget, fremsendt d. 19. april. 2022 
Høringssvar fremsendt d. 18. maj 2022 
Stevns Kommunes Handicappolitik, 2009 
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Anvendt tilsynsmetode 
  
Tilsynet vil ske ud fra udvalgte temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel 
(se nedenfor) 
Tilsynet resulterer i en tilsynsrapport, hvori der indgår anbefalinger til tilbuddet 
  
Temaer omfattet af tilsynet:  
Beskyttet beskæftigelse og/eller aktivitets- og samværstilbud 
Selvstændighed og relationer 
Målgruppe, metode og resultater 
Sundhed og trivsel  
Organisation og ledelse 
Kompetencer  
Økonomi (takst)  
 
Tilsynet er gennemført som anmeldt tilsyn med deltagelse af 1 tilsynskonsulent  
Der har været foretaget interview med den daglige leder af STU og beskæftigelse 
Der har været foretaget interview med to medarbejdere 
Der har været foretaget korte interview af borgere ved rundvisning 
Der har været rundvisning i tilbuddet i tilbuddets afdelinger 
Der har været foretaget observationer ved rundvisning  
Der har været indhentet relevant materiale, som indgår i tilsynsrapporten 
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Bilag 

 
Lovbekendtgørelse 2022-01-24 nr. 170 Lov om social service 
 

§ 148 a. Kommunalbestyrelsen fører generelt driftsorienteret tilsyn med egne tilbud efter denne lov, som 
ikke er omfattet af § 4 i lov om Socialtilsyn, og med private tilbud efter denne lov beliggende i 
kommunen, som ikke er omfattet af § 4 i lov om Socialtilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn 
med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi. 
 
Stk. 2. Tilsynet efter stk. 1 omfatter dog ikke tilbud, hvor en anden kommunalbestyrelse eller et 
regionsråd har indgået aftale om driftsaftale med tilbuddet.  
 
Stk. 3. Tilsynet efter stk. 1 omfatter ikke netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 4 eller egne værelser 
m.v. jf. § 66, stk. 1, nr. 5.  
 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence efter denne bestemmelse til socialtilsynet, jf. 
§ 3, stk. 1, nr. 2, i lov om Socialtilsyn. 
 
Stk. 5. Social- og indenrigsministeren forhold kan fastsætte nærmere regler om det driftsorienterede 
tilsyn. 
 

Lovbekendtgørelse 2022 01-28 nr. 171 Lov om socialtilsyn  

 
§ 3. Socialtilsynet kan udbyde  
1) konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige, socialfaglige eller 
sundhedsfaglige viden til en kommune, en region eller et tilbud og 
 
2) udførelse af opgaver efter delegation fra det ansvarlige regionsråd, jf. § 5, stk. 8, i lov om social 
service, eller fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. § 148 a, stk. 4, i lov om social service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


