Tilsynsrapport
For
Opholdsstedet TAO

Uanmeldt tilsyn den 15.september 2012

Gennemført af

Marie Winther, tilsynskonsulent
Henrik Volmer, tilsynskonsulent

Indledning
Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer har den 15.september 2012 gennemført
uanmeldt tilsyn på:
Opholdsstedet TAO
Skullerupvej 36
4330 Hvalsø
Leder Henriette Hindsgaul

Fra Opholdsstedet TAO deltog en medarbejder og tilsynet talte med en ung.
Tilsynsformen var uanmeldt kontrol og dialog baseret tilsyn.
Tilsynet er gennemført ved rundvisning på tilbuddet, og samtaler med en medarbejder og en ung.
Ved et uanmeldt tilsyn har tilsynet fokus på tilbuddets aktuelle status. Hvordan fungerer
opholdsstedet en tilfældig dag, på et tilfældigt tidspunkt, og er der overensstemmelse mellem
oplysninger, observationer og vurderinger ved det anmeldte tilsyn og det uanmeldte tilsyn.

Formålet med tilsynet.


At påse, at tilbuddet fortsat lever op til de vilkår og forudsætninger, godkendelsen er givet
under.



At forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til
alvorligere problemer



At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på tilbuddene.
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Samlet vurdering
Hovedkonklusioner
 Iagttagelse, vurderinger og anbefalinger
 Er der overensstemmelse mellem oplysninger, observationer og vurderinger ved det
anmeldte tilsyn og det uanmeldte tilsyn.

Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet TAO, ved det uanmeldte tilsyn fremstår som et
professionelt og velfungerende behandlingstilbud. Tilsynet observerede en rolig og velstruktureret
dagsrytme, på trods uforudset sygemelding og uanmeldt tilsyn.
Tilsynet vurderer at der er god overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget, observationer fra
anmeldt tilsyn og uanmeldt tilsyn.

Tilsynsbesøget

Målgruppe
 Målgruppe
 Antal pladser
Af godkendelsen fremgår det at Opholdsstedet Tao er godkendt til følgende målgruppe:
”Opholdsstedets målgruppe omfatter 8 normalt begavede børn/unge med relations og
tilknytningsforstyrrelser, der på anbringelsestidspunktet er i alderen 6-13 år, med ophold til og
med det 22. år.
Opholdsstedet modtager ikke børn/unge, der er kriminelle, har misbrugsproblemer, eller er psykisk
udviklingshæmmede.”
Medarbejderen oplyste at der aktuelt er indskrevet 8 børn, 4 drenge og 4 piger i alderen 7-14 år.
Det er medarbejderens vurdering, at alle børnene er omfattet af målgruppen

Modtagelse

Tilsynet ankom en lørdag formiddag kl. 10. Tilsynet blev modtaget venligt og imødekommende af
medarbejderne. Da tilsynet ankom, var der 2 medarbejdere og 3 børn til stede i huset. Børnene
havde ’ene tid’ (individuel planlægning) – De spillede computer og legede. Den ene medarbejder
forberedte kaffe og kage til to af børnenes samvær med deres forældre, som kom på besøg, den
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anden medarbejder gik rundt i huset og støttede børnene i ders individuelle planlægning. De børn,
der ikke var i huset var hjemme på samvær hos deres forældre. Der var en rolig stemning i huset da
tilsynet ankom.

Samtale med medarbejdere
 Aktiviteter pågældende dag
 Er der de nødvendige /normerede antal medarbejdere på arbejdet
 Har de tilstedeværende medarbejdere kendskab til arbejdsopgaverne
 Har medarbejderne, der er på arbejdet pågældende dag de nødvendige kompetencer
 Har medarbejderne, der er på arbejdet pågældende dag, kendskab til gældende
retningslinjer for medicin og magtanvendelse
Samtaler med medarbejder.
Medarbejderen oplyste, at hun er uddannet pædagog og at hun været ansat på Opholdsstedet Tao i
1 år. Medarbejderen fratræder sin stilling i slutningen af måneden.
Medarbejderen fortalte om dagens forløb, og planlægningen for resten af dagen.
Medarbejderen var mødt på arbejdet dagen forinden kl. 12. Hendes vagt skulle have været afsluttet
kl. 10, men grundet sygemelding hos anden medarbejder, var hendes vagt blevet forlænget til kl.
14. Den anden medarbejder som var på arbejdet, mødte ind kl. 9 og skulle være på arbejdet til kl.
10 næste dag.
Medarbejderen fortalte, at i weekender sover børnene lidt længere. Kl. 9. 15 – 10.00 serveres der
morgenmad, og efterfølgende har børnene ’ene tid’ frem til kl. 10.30 Medarbejderne planlægger
dagen i den ½ time børnene har individuel planlægning
Eftermiddagens aktiviteter er normalt planlagt på forhånd. Aktiviteterne planlægges ud fra
forskellige temaer (Kreative aktiviteter, efterår, filmtema, motorisk, ude liv og etc.) Aktuelt på
tilsynsdagen er den medarbejder der skulle forestå aktiviteten syg. I en sådan situation vil
medarbejderne normalt drøfte, hvad børnene skal tilbydes af aktiviteter.
De to medarbejdere, der er på arbejdet havde ikke nået at tale om, hvad der så skulle planlægges i
stedet for aktiviteten. (De blev forstyrret af tilsynet.)
2 af børnene skulle have samvær med deres forældre. Kl. 11.00 og kl.11.15. Samværene varer i 3
timer, hvor forældrene tilbydes frokost. I dagens anledning, har et af børnene bagt fødselsdagskage
til forældrene (hun har lige haft fødselsdag) og hun skal være med til at pynte fødselsdagsbord.
Rammerne for samvær er altid planlagt/fastlagt på forhånd, herunder hvor frokosten skal spises dog bliver indholdet af samværet planlagt ved samværets start ud fra barnet ønsker og behov.
Det er medarbejderens vurdering, at børnene trives og udvikler sig med den metode, som
Opholdsstedet TAO praktiserer. Medarbejderen formulerede det således ”metoden og strukturen
virker på børnene”. Det kommer til udtryk ved, at børnene gør brug af de redskaber de lærer, - de
sætter ord på vrede i stedet for at slå, de accepterer sociale spilleregler, og skaber kontakt og
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danner relationer til andre. (Medarbejder, lærere, andre børn).
Medarbejderen oplyste, at børnene kan komme med ønsker og forslag til aktiviteter på forskellige
niveauer. Børnene kan få indflydelse på deres individuelle planlægning og kan på ”børnemøderne”
komme med ønsker og forslag til fælles aktiviteter. Medarbejderne forsøger at imødekomme
børnenes ønsker og forslag.
Medarbejderen oplyste, at hun er bekendt med reglerne om magtanvendelse og medicinhåndtering.
Samtale med børnene/ de unge
 Omsorg
 Udvikling
 Trivsel
 Hverdagens aktiviteter
 Brugerindflydelse
 Sprogbrug og omgangsform
 magtanvendelse
Samtale med en pige på 11 år. Pigen oplyste, at hun har boet på opholdsstedet TAO i 2 år.
Sammenfattende gav pigen på forskellig vis udtryk for at hun, på trods vanskeligheder og særlige
vilkår, trives og udvikler sig med Opholdsstedets pædagogiske metode og daglige struktur. Hun får
støtte til at gennemføre en hverdag med skolegang, fritid og praktiske pligter. Hverdagen er
forudsigelig og genkendelig – pigen havde helt styr på den daglige struktur, som hun fortalte om i
detaljer.
Pigen gav også udtryk for, at medarbejderne taler i en rolig tone, og at når der er ”samling” kan
børnene komme med forslag til aktiviteter.

De fysiske rammer
 Hvordan fremstår de fysiske rammer pågældende dag
Tilsynet har ingen bemærkninger til de fysiske rammer. Dog er kælderen præget af, at en større
oprydning er i gang. Medarbejderen oplyste, at det rum, hvor der opbevares værkstøj og
kemikalier, altid er aflåst.
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