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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er
hentet fra Tilbudsportalen, hvor der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer
fra kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg,
eksempelvis både et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være
administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg,
på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som
beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets
samlede faglige vurdering af kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er
konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet.
For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet,
forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under
hensyn til plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede
vurdering af, om den fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at
være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier
bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet
forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne
efter følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for
hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som
indikatorerne er givet, udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema.
Værdien udregnes som et gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige
bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden
for hvert tema og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på
Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Marjatta Værksteder og A - Huse

Hovedadresse Sneserevej 73
4733 Tappernøje

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: marjatta@marjatta.dk
Hjemmeside: http://www.marjatta.dk

Tilbudsleder Bernhard Schmitz

CVR-nr. 67278712

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103
Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103
Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

Pladser i alt 179

Målgrupper Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Tina Graulund Skjoldlund
Merete Brødsgaard

Dato for tilsynsbesøg 17-06-2020 09:30

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

A-Hus Sofiegården 35 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

A-Hus Bredeshave 34 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Marjatta Værksteder i Snesere 20 Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

10 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Mærjatta Gartneri 17 Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

A-Hus Vidarslund 16 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

A-hus Sampovig 32 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Marjatta Landbrug 15 Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103
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Det er socialtilsynets vurdering, at Marjatta værksteder og A-huse samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og
12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i
overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Tilbuddet har søgt om en væsentlig ændring. I A-Hus Vidarslund udvides antallet af pladser hermed fra 11 til 16 pladser efter § 104 i lov
om socialservice.

Marjatta Værksteder og A-Huse hører, i lighed med Marjatta Voksencentre og Marjatta Skolehjemmet, under Fonden Marjatta. Ved at
sammenholde informationer fra de tre tilbud kan det konstateres, at der i stigende grad i de kommende år planlægges en vækst på
Marjatta Skolehjemmet og Marjatta Voksencentre, hvorfor det alt andet lige må forventes, at denne tilgang af borgere påtænkes at
skulle have en plads på Marjatta Værksteder og A-Huse. Socialtilsynet kan for nuværende have svært ved at se, hvordan Marjatta
Værksteder og A-Huse vil skulle kunne rumme en sådan tilgang. Det vurderes dog, at A-hus Vidarslund kan rumme en udvidelse med
fem pladser. Tilbuddet har ændret indretningen i lokalerne, hvor lagermateriale er fjernet fra fællesrum, og der er dermed skabt
væsentligt mere plads i de fysiske rammer. 

Marjatta Værksteder og A-Huse har generelt udfordringer i forhold til at sikre de nødvendige kompetencer. Der er behov for både
pædagogiske og håndværksmæssige kompetencer for at sikre, at borgene får et meningsfuldt og kvalificeret beskæftigelsestilbud, der
står i forhold til borgernes individuelle behov og samtidig opfylder Marjattas værdisæt. Tilbuddet har indsendt handleplan til
socialtilsynet den 17. april 2020 til imødegåelse af dette. Af handleplanen fremgår det, at tilbuddet iværksætter en større analyse, dels af
borgernes individuelle støttebehov og dels af nuværende medarbejderes kompetencer for derigennem at afdække, hvilke kompetencer
Marjatta Værksteder og A-Huse mangler. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet er påbegyndt denne proces og følger tidsplanen. I A-
hus Vidarslund konstaterer socialtilsynet, at der er de fornødne kompetencer tilstede set i forhold til både borgernes individuelle
behov og i forhold til at sikre et meningsfuldt og kvalificeret tilbud til borgerne. Socialtilsynet indregner daglig leders deltagelse i det
pædagogiske arbejde i denne vurdering. 

Samlet set er Marjatta Værksteder og A-Huse udfordret af den voksende kompleksitet i målgruppen og tilbuddets afsatte
personaleressourcer, hvilket har stor betydning for indsatsen over for borgerne. Trivslen for enkelte borgere med komplekse
funktionsnedsættelser er udfordret. Som konsekvens af dette er trivslen for den samlede gruppe af borgere påvirket negativt, da
fysiske rammer og personaleressourcer prioriteres til de få. Tilbuddets medarbejdere har delvist en faglig relevant grunduddannelse.
Socialtilsynet vurderer, at der i personalegruppen er medarbejdere med specifikke kompetencer indenfor de på Tilbudsportalen
nævnte metoder, der sættes i spil på en positiv måde til gavn for borgerne i tilbuddet. Socialtilsynet konstaterer dog, at disse
kompetencer ikke er generelt gældende i medarbejdergruppen, og derfor ikke på systematisk vis i hele tilbuddet bruges i dagligdagens
pædagogiske og håndværksmæssige praksis. Det vurderes således, at tilbuddets nuværende indsats i varierende grad resulterer i
udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel for borgerne, idet de i flere - men ikke i alle tilfælde, trives og udvikles som resultat af
tilbuddets metoder og tilgange.

Socialtilsynet konstaterer forskel på kvaliteten af de fysiske rammer i tilbuddets forskellige afdelinger, hvor nogle er nyopførte, andre
istandsatte, og andre med behov for renovering.

 

Socialtilsynet konstaterer, at de tre tilbud; Marjatta Værksteder og A-Huse, Marjatta Voksencentre og Marjatta Skolehjemmet under
Fonden Marjatta arbejder målrettet med handleplaner fremsendt til socialtilsynet den 17. april 2020 vedrørende tilbuddets
oplysningspligt. De fremsendte handleplaner viser, at Marjatta Værksteder og A- Huse viser vilje og evne til at opfylde krav og
forpligtigelser, og at Marjatta Værksteder og A-Huse har planlagt et intensivt og fokuseret videre arbejde med henblik på at forbedre
praksis. Socialtilsynet vil på fremtidige tilsyn fortsat følge op på handleplanerne.

 Godkendelse: Marjatta Værksteder og A-Huse er godkendt til følgende jf. lov om social service §§ 103 og 104 med i alt 179 pladser
fordelt på følgende afdelinger:

• Marjatta Værksteder i Snesere, Sneserevej 73, 4733 Tappernøje: 20 pladser jf. SEL § 103 og 10 pladser, der kan bruges fleksibelt mellem
SEL § 103 og § 104

• Marjatta landbrug, Sjoltevej 25, 4733 Tappernøje: 10 pladser jf. SEL § 103 og 5 pladser, der kan bruges fleksibelt mellem SEL § 103 og §
104

• Marjatta Gartneri, Vindbyholtvej 6C, 4640 Faxe: 12 pladser jf. SEL § 103 og 5 pladser, der kan bruges fleksibelt mellem SEL § 103 og §
104

• A-Hus Bredeshave, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje:
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- Café: 8 pladser jf. SEL § 104 og 4 pladser, der kan bruges fleksibelt mellem SEL § 103 og § 104

- Butik Pilti: 6 pladser jf. SEL § 104 og 2 pladser, der kan bruges fleksibelt mellem SEL § 103 og § 104

- Haveholdet: 8 pladser jf. SEL § 104 og 4 pladser, der kan bruges fleksibelt mellem SEL § 103 og § 104

- Skolehjemmets køkken: 2 pladser, der kan bruges fleksibelt mellem SEL § 103 og §104

• A-Hus Sampovig, Trommeslagervej 14, 4660 Store Heddinge: 32 pladser jf. SEL § 104

• A-Hus Sofiegården, Holmevej 26B, 4700 Næstved:

- Sofiegården 30 pladser jf. SEL § 104
- Kastanjehuset 5 pladser jf. SEL § 104'

• A-Hus Vidarslund, Præstøvej 131A, 4640 Faxe: 16 pladser jf. SEL § 104
 
Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper: Udviklingshæmning.

 

 

 

Dette tilsyn er foretaget på baggrund af en ansøgning om væsentlig ændring med udvidelse af fem pladser på afdeling A-hus
Vidarslund. Der har været et særligt fokus på følgende temaer: Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og ledelse,
Kompetencer og fysiske rammer. Der er foretaget få ændringer og rettelser i øvrige temaer.
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Vurdering af tema
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Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et
væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til
borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for
uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse
som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den
skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de
samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddet i høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af
beskæftigelse / samværs- og aktivitetstilbud. Borgerne motiveres i meget høj grad med henblik på at opretholde en aktiv hverdag med
delvist stimulerende aktiviteter, hvor inklusion med det omgivende samfund i nogen grad prioriteres.

Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i lav grad samarbejder med eksterne samarbejdspartnere.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i meget lav grad inddrager borgerne og dokumenterer vedrørende borgernes mål i
forhold til beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud - men i højere grad følger op på borgernes trivsel i tilbuddet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet støtter borgerne til deltagelse i beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbuddet.

At tilbuddet i lav grad arbejder systematisk og dokumenterende med mål og opfølgning herpå.

At tilbuddet delvist prioriterer inklusion med det omgivende samfund.

At tilbuddet delvist systematisk samarbejder med og inddrager eksterne aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af borgernes
beskæftigelse / samværs- og aktivitetstilbud .

At den enkelte borgers beskæftigelse / samværs- og aktivitetstilbud delvist er individuelt tilrettelagt.

At den enkelte borger delvist inddrages i tilrettelæggelsen.

At borgerne delvist trives i deres beskæftigelse / samværs- og aktivitetstilbud.
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Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse,
beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 1.a
Borgerne inddrages i mindre grad i at sætte egne mål for deltagelse i beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes
på baggrund af, at leder har oplyst, at der ikke er definerede mål og delmål for alle endnu i Marjattas Værksteder og A-huse, men at
det pt. er et fokuspunkt at få skabt struktur for dokumentation herunder mål og delmål for den enkelte. Ligeledes vægtes i
bedømmelsen, at flere medarbejdere har oplyst om, at de har delmål for flere borgere - at det er noget personalet drøfter på deres
månedlige møde - hvad de kan arbejde med i forhold til borgeren.

Tilbuddet opstiller delvist mål for, hvordan borgerne understøttes i deres deltagelse i beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud.
Dette begrundes i, at tilbuddet beskriver på Tilbudsportalen: "Arbejdet bestemmes individuelt ud fra færdigheder fremfor alder og i
dialog med den voksne. Arbejdet formes ud fra overvejelser som: Hvor har den voksne sine primære udviklings- potentialer? - og
hvilke ønsker og drømme om arbejdslivet har den voksne? Hvordan når dette menneske gennem lærings processer og dannelses veje
til mest mulig modenhed? Hvordan udfolder den enkeltes potentiale sig bedst? På den vis arbejdes der med at søge en udvikling for
den enkelte og nå mål, der kan indfries og fornyes."

Ligeledes vægtes i bedømmelsen, at det jf. dialog, observationer og skriftligt materiale er fremgået, at denne arbejdsform endnu ikke
er implementeret i tilbuddet. Tilbuddet dokumenterer delvist og følger delvist op herpå. Dette bedømmes på baggrund af, at det i
fremsendt dokumentation ikke entydigt ses, at der er anført mål og indsats vedr. borgers dagtilbud - da handleplanen grundlæggende
omhandler borgeres botilbud og kommentarfeltet vedr. beskæftigelse er mangelfyldt eller ikke udfyldt. Det vægtes, at der ikke er
fremgået mål for borgers deltagelse på Værksteder og A- huse. Ligeledes vægtes i bedømmelsen, at medarbejdere har oplyst, at de
deltager, når der skal laves handleplan og status. Ligeledes vægtes oplysninger givet i samtale med medarbejdere fra værkstederne.
Det fremgår bl.a., at i Snesere, arbejder man aktivt med Bosted Sensum. Alle læser dagbogsnotater og der holdes briefing hver
morgen. Der er er sat delmål for alle borgere og man taler med dem om målene - men borger er ikke vidende om, at det står i Bosted
Sensum.På værkstedet arbejdes der med et årligt trivselsmøde med hver enkelt, og der laves en status en gang om året - planen er på
sigt, at også dette skal dokumenteres i Bosted Sensum. Der arbejdes på det, men ressourcerne til dette er ikke store, er socialtilsynet
oplyst om.

Tilbuddet har en systematisk praksis for, hvordan der arbejdes med at understøtte borgernes beskæftigelse samværs- og
aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af eksempler fra flere forskellige værksteder og A-huse: Oplysninger fra rundvisningen i
Snesere, hvor socialtilsynet fik vist og fik fortalt om, hvordan der laves hjælpeværktøjer, så borgerne kan udføre de
håndværksmæssige opgaver. Oplysninger fra medarbejder (Bredeshave) om, at de finder det frem, som gør at borgerne kan være
stolte af det, de laver. Man prøver sig frem og finder nye veje. Eksempel herpå er piktogrammer, der understøtter i andre måder at
måle og veje på, når der bages. "Det er en lang proces hvor vi trækker os tilbage i det tempo beboeren kan arbejde selvstændigt".
Oplysninger fra medarbejder (Sofiegården) om, at der er en drejebog for hvert enkelt værksted, der beskriver hvordan aktiviteten
overordnet forgår, dette for at understøtte at alle gør det ens. "Borgerne gør det, der beskrives i drejebogen, de har faste rytmer - har
lært det på skolehjemmet." Socialtilsynets deltagelse i morgensamling (Gartneriet) hvor Værkstedslederen gennemgik dagens
opgaver, der fordeles ved, at borgerne selv byder ind. Der ses en høj grad af medinddrages af den enkelte.

Indikator 1.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i
dag- eller grundskoletilbud.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Til grund for bedømmelsen lægges, at de voksne borgere på Marjatta har deres dagbeskæftigelse enten på beskyttet beskæftigelse i
Marjattas produktionsværkstederne jf. § 103 SEL, henholdsvis landbrug/dyrehold på gården Strandhøj, Gartneriet Vidarslund og
værkstedet i Snesere, som består af et træ- , glas/keramik og metal værksted, eller i aktivitets- og samværstilbud/a-huse jf. § 104 SEL.
beliggende i tilknytning til de enkelte bo enheder eller i Bredeshaves café, havehold eller butik Pilti. Jf. interview med medarbejdere er
det næsten alle borgere, som har et dagligt dagbeskæftigelsestilbud, og medarbejderne har givet udtryk for at langt hovedparten af
borgerne trives med deres dagbeskæftigelse og gerne vil af sted om morgen, men at der også er nogle borgere som giver udtryk for,
at de gerne vil have en ugentlig hjemmedag alene med deres kontaktperson. Ved samtale med borgerne, er set og hørt, at fleste
borgere med glæde og stolthed viser deres arbejdsplads frem og det arbejde, de er beskæftiget med - samt at de fleste af borgerne
giver udtryk for at være glad for at gå på arbejde. Borgerne på Marjatta har interne og eksterne fritidsaktiviteter som borgerne kan
deltage f.eks. ridning, dans, svømning, fortælle aftner, koncerter, teater, biografture, biblioteksture m.m. Ligeledes afholder Marjatta
faste årlige traditioner, de såkaldte årstidsfester og julebasar, hvor alle borgere på en eller anden måde er aktivt involveret.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt
liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig
udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder netværk og relationer på sociale medier, samt at tilbuddet understøtter
børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så
vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt,
at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det
omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i
deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere
voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på borgernes relationelle kontakter og færdigheder,
ligesom tilbuddet systematisk i middel grad inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet. Det er socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet arbejder for, at borgerne understøttes til- og udvikler relativt høj selvværd gennem aktiviteter og kreativitet og
udvikling af sociale kompetencer, som er Marjattas varemærke. Borgerne støttes i mindre grad i udvikling af selvstændighed, da
hverdagen i detaljer er styret af faste rammer, regler og rutiner. Det er ligeledes socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet
understøtter borgernes kontakt til familie og netværk, under hensyn til at der er tale om et beskæftigelses og aktivitets- og
samværstilbud, og denne kontakt typisk ligger udenfor regi af dagtilbuddet.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,3

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet ikke arbejder systematisk med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og udvikling af selvstændighed.

At tilbuddet tilbyder aktiviteter, der i høj grad understøtter borgernes sociale kompetencer og selvværd - i mindre grad udvikling af
selvstændighed.

At tilbuddet delvist inddrager borgerne i at sætte individuelle mål.

At tilbuddet delvist prioriterer samskabelse med det omgivende samfund.
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at
indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 2.a
Tilbuddet har i mindre grad opstillet individuelle sociale og praktiske mål i samarbejde med den enkelte borger. Dette bedømmes på
baggrund af, at det jf. dialog, observationer og skriftligt materiale er fremgået, at denne arbejdsform med inddragelse af borgeren,
endnu ikke er implementeret i tilbuddet - men - jf. dialog med ledelse og medarbejdere er det oplyst - at tilbuddet pædagogisk har
øget deres fokus på borgernes stemme, dvs. at der pædagogisk i nogen udstrækning er fokus på, at borgerne mere aktivt bliver
inddraget i opstilling af mål/delmål.

Tilbuddet har i mindre grad en systematisk praksis for, hvordan opnåede sociale og praktiske mål dokumenteres, og der følges op
herpå. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra ledere og medarbejdere om, at værksteder og A-huse er i gang med at udvikle
viden og udvikle systematisk tilgang til skriftlig dokumentation, men denne arbejdsform er ikke helt implementeret i tilbuddet. Med
hensyn til at arbejde med (konkrete individuel mål for) at borgeren kan leve et så selvstændigt liv som muligt vægtes eksempler på, at
hverdagen i tilbuddet er defineret, gennem en struktur og med rutiner, som er fastlagt af medarbejderne, og hvor det forventes, at
alle deltager: Eksempler herpå er morgensamling, daglig gåtur for alle.

Ligeledes har socialtilsynet observeret at medarbejderne sætter begrænsninger - at borgerne begrænses i indtagelse af kaffe, at der
ikke må drikkes te, før alt maden er spist.

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet i høj grad understøtter udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer. Dette
begrundes ud fra, at Marjattas grundfilosofi er at arbejde med det hele menneske, hvor der i høj grad arbejdes på at understøtte
borgernes identitet og personlige kompetencer ud fra et helheds menneskesyn, hvor mennesket dannes via relationer og samspil
med andre. Ligeledes vægtes i bedømmelsen, at socialtilsynet under tilsynsbesøgene har mødt mange borgere, der stolt fremviser
hvad de beskæftiger sig med eller med selvtillid og åbenhed fortælle om deres liv på Marjatta.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Bedømmelsen er gjort ud fra den forudsætning, at værksteder og A- huse i sig selv er er tilbud til borgerne om at indgå i sociale og
arbejdsmæssige aktiviteter udenfor deres botilbud. Borgerne i tilbuddet er præget på forskellig vis af deres funktionsnedsættelse, og
der er således stor forskellighed i forhold til borgernes mulighed og behov for at indgå i sociale aktiviteter, der ligger udenfor deres
nære daglige tilbud.

Tilbuddet har delvist systematisk praksis for at understøtte borgernes deltagelse med nærmiljøet. Dette begrundes i, at borgerne
med udgangspunkt i Marjattas traditioner og årsrytmer, deltager i årlige teaterforestillinger, julebazar mm. Ved disse arrangementer
inviteres og deltager naboer og andre udefrakommende. Ligeledes vægtes, at butik Pilti på Bredeshave beskrives som: " et sted hvor
kunderne får mulighed for at få indblik i Marjattas værksteder og få en god snak." Ligeledes vægtes, at kursuscenteret på Bredeshave
inviterer omverdenen ind til Marjatta og borgerne i tilbuddet på denne måde indgår i samspil med andre. Det bedømmes, at den
enkelte borger boende på Marjatta understøttes til at deltage i mange forskellige sammenhænge indenfor rammerne af Marjattas
fællesskab og netværk. Socialtilsynet har således mødt flere borgere, der var i beskæftigelse/ aktivitet- og samværstilbud i flere
forskellige tilbud fordelt på faste ugedage, ligesom socialtilsynet talte med en borger, der benyttede sig af den "interne" busordning til
at besøge andre tilbud, butik Pilti og caféen på Bredeshave. Bussen kører rundt mellem tilbuddets forskellige afdelinger morgen og
eftermiddag. Socialtilsynet bemærker, at det er borgere med et højt funktionsniveau og initiativevne, der har mulighed for fuldt ud at
gøre brug af ovenstående.

Indikator 2.c

Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.c
Indikatoren bedømmes til at være mindre væsentlig, da der er tale om et dagtilbud, og samvær med familie og netværk som regel
ligger på tidspunkter, hvor borgerne ikke er i tilbuddet.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel
og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og
metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete
mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med
de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta Værksteder og A-huse i middel grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning,
målgruppe og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange,

Socialtilsynet vurderer, at tilgange og metoder i middel grad er forankret i praksis.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i middel grad trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere, dokumenterer og følger op herpå.

Socialtilsynet vurderer, at borgernes mål i lav grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet lav grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats.

 

Socialtilsynet vurderer samlet, at Marjatta Værksteder og A-huse har klare mål for indsatsen generelt - men i lav grad har opsat klare
individuelle mål for den enkelte borger i sammenhæng med mål opstillet af visiterende kommune.

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet fortsat arbejder med egne og regionale kvalitetsstandarder til brug for implementering i
tilbuddet, for således at kvalitetssikre tilbuddets faglige kerneydelser samt udvikle og kvalitetssikre tilbuddets dokumentations- og
resultatpraksis.

I forbindelse med dette og tidligere tilsyn har Socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:

At der indenfor den brede målgruppedefinering er indvisiteret borgere i tilbuddet med stor kompleksitet og komorbiditet med
udviklingshæmning, ligesom borgernes generelle funktionsniveau er præget af forskellige grader af udviklingshæmning.

At Borgernes kompleksitet bevirker, at der for at sikre deres udvikling og trivsel, pædagogisk skal arbejdes ud fra en individuel
tilrettelagt pædagogisk metodetilgang, som fordrer særlig (pædagog) faglig viden og kompetencer og koordinering af tilgang og
indsatser.

At der er tradition for, at flest medarbejderne i Marjattas værksteder og A- huse er erfarne fagpersoner indenfor deres specifikke
fagområde (kunst håndværk, landbrug, mejeri, gartneri) mens færrest er pædagogisk- eller sundhedsfagligt uddannede, og med
særligt faglige fokus vedrørende omsorg, pleje og pædagogisk støtte, som flere borgere i målgruppen fordrer.

At ledelsen ved seneste nyansættelser har prioriteret ansættelse af pædagogisk personale, men at dette har været på bekostning af
medarbejdere med kunsthåndværksmæssig viden og erfaring, således at flere kreative værksteder ikke er i brug, og flere borgere ikke
har mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. Tilbuddet arbejder aktuelt med et pilotprojekt til afdækning af tilbuddets samlede
kompetencer og behovet for fremtidige kompetencer.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,3

Udviklingspunkter
1) Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer, om der er arbejdsredskaber, kompetencer og personaleressourcer til rådighed til at
sikre implementering af dokumentation og målopfølgning for det pædagogiske arbejde og systematiske inddragelse af borgerne i
dette.

Dette udviklingspunkt er givet ved tidligere tilsyn. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet aktuelt er i en proces, der analyserer
tilbuddets nuværende kompetencer og dermed afdækker behovet for fremtidige kompetencer. Udviklingspunktet fastholdes. 
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Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for
borgerne

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet arbejder i middel grad med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører
til positive resultater for borgerne. 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet delvist har en tydelig målgruppebeskrivelse.

At tilbuddet delvist anvender relevante metoder og tilgange.

At tilbuddets metoder og tilgange delvist bidrager til borgernes trivsel og udvikling.

At tilbuddet delvist opstiller konkrete individuelle mål i samarbejde med borgerne.

At tilbuddet ikke arbejder systematisk med mål, dokumenterer og følger op herpå.

At Værksteder og A- huse ikke har sin egen skabelon til beskrivelse af mål og indsats i tilbuddet - men området indgår som en del af
bostedernes status og indsatsplan. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet i mange tilfælde opnår positive resultater i forhold til
borgeres trivsel - dette vurderes på baggrund af flere borgeres positive udsagn til socialtilsynet, og socialtilsynets egne observationer
af aktiviteter og samvær ved rundvisning på besøgsdagene og deltagelse i flere sammenhænge i de forskellige værksteder og A-huse.

Indikator 3.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddet anvender tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet arbejder ud
fra Rudolf Steiners antroposofiske menneskesyn, hvor der er fokus på dannelse, kunst og kreativitet. Der arbejdes ud fra at miljø,
omgivelser og gruppedynamikker påvirker den enkelte og dermed dennes forudsætninger for at være en del af et fællesskab. Borgere
og medarbejdere har fortalt om, at der hver dag er faste rytmer og traditioner, ligesom socialtilsynet har deltaget i og observeret
faste ritualer omkring f.eks. morgensamling, spisning og arrangering af årstidsborde, som er med til at definere samværet og kulturen
i tilbuddet.

Tilbuddet har delvist en praksis, der svarer til de beskrevne metoder og tilgange og tilbuddets målsætning. Dette bedømmes på
baggrund af, at tilbuddet ikke - jf. samtaler med ledelse og medarbejdere - i samme omfang som tidligere primært er et tilbud for
borgere med et forholdsvis højt funktionsniveau, der evner at deltage selvstændigt i produktion af kunstneriske produkter og
biodynamiske levnedsmidler. Tilbuddet beskriver på Tilbudsportalen omkring faglig målsætning: "Hvordan når dette menneske
gennem læringsprocesser og dannelsesveje til mest mulig modenhed? Hvordan udfolder den enkeltes potentiale sig bedst? På den vis
arbejdes der med at søge en udvikling for den enkelte og nå mål, der kan indfries og fornyes." Hertil anfører socialtilsynet, at
borgernes kompleksitet bevirker, at der pædagogisk skal arbejdes ud fra en - i forhold til tidligere - mere individuel tilrettelagt
pædagogisk metodetilgang, som fordrer særlig (pædagog) faglig viden, kompetencer og koordinering af tilgange og indsatser. Der er i
bedømmelsen af indikatoren vægtet, at der er tradition for, at flest medarbejderne i Marjattas Værksteder og A- huse er erfarne
fagpersoner indenfor deres specifikke fagområde (kunst, håndværk, landbrug, mejeri, gartneri) mens færrest er pædagogisk
uddannede, med henblik på det særlige faglige fokus og den indsats som en målgruppe med behov for "særlig omsorg, pleje og støtte
for at udvikle sig" fordrer. Socialtilsynet er orienteret om, at ledelsen ved nyansættelser har prioriteret ansættelse af pædagogisk
personale, men kan konstatere, at dette har været på bekostning af medarbejdere med kunsthåndværksmæssig viden og erfaring. En
konsekvens af dette er eksempelvis, at væveværksted og træværksted på SampoVig fortsat er lukket ned og borgere med
kompetencer f.eks inden for vævekunst ikke får mulighed for at få udfoldet deres fulde potentiale. Eksempelvis sad en borger i stedet
og farvelagde små mærkater til teposer.

Tilbuddets borgere svarer til tilbuddets godkendte målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af, at det i tilbuddets godkendelse og
på Tilbudsportalen beskrives, at borgerne på Marjatta værksteder og A- huse er borgere med udviklingshæmning- psykisk handicap,
med andre former for indlærings- og adfærdsforstyrrelser, og med behov for særlig omsorg, pleje og støtte for at udvikle sig.
Socialtilsynet bemærker, at der indenfor den brede målgruppedefinering "Udviklingshæmning" er indvisiteret borgere i tilbuddet med
stor kompleksitet og komorbiditet med udviklingshæmning (autisme, psykiske udfordringer, demens, fysiske funktionsnedsættelser),
ligesom borgernes generelle funktionsniveau er præget af forskellige grader af udviklingshæmning. Det er oplyst og observeret, at
enkelte borgere med komplekse funktionsnedsættelser trækker ressourcer fra den samlede borgergruppe i tilbuddet.
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Indikator 3.b

Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af
indsatsen.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet har delvis en systematisk praksis for at opsætte, dokumentere og følge op på mål for borgerne i forbindelse med deres
ophold i Marjatta Værksteder og A-huse. Dette bedømmes på baggrund af, at der er forskelle tilbuddets forskellige afdelinger imellem
i forhold til, hvordan der arbejdes med opsætning og opfølgning på mål og dokumentation. Det vægtes i bedømmelsen, at det i
fremsendte dokumenter fremgår, at der opstilles delmål, men at det ikke fremgår tydeligt om målene er opstillet i tilbuddet eller i
borgernes hjem, og dermed ikke tydeligt at vurdere, om det er medarbejdere på tilbuddet eller medarbejdere i borgernes hjem, der
arbejder med delmålene. Desuden er der i fremsendt dokument uoverensstemmelse i to rubrikker i forhold til dato for evaluering,
hvilket kan indikere, at der ikke sker en systematisk opfølgning af delmålene. 

Tilbuddet har en praksis for, hvordan der læres af arbejdet med borgernes mål. Dette bedømmes på baggrund af eksempler givet i
samtalerne med forstander, værkstedsledere og medarbejdere - eksempler fra flere afdelinger: "Der noteres i Bosted - hvor alle skal
læse hver morgen." "Borgerne er alle på til drøftelse en gang om ugen." "Der er ikke systematiske samtaler, men der er løbende
samtaler med borgere om, hvordan de har det." "På månedsmødet arbejder vi med at lave delmål, hvad vi kan arbejde med." "Vi er
med, når der skal laves handleplan og status." "Vi holder trivselssamtale en gang om året." "Vi har delmål for alle." "På arbejdspladser
er der en årlig udviklingssamtale." Socialtilsynet anerkender, at tilbuddets ledelse jf. oplysninger i skriftlig dokumentation har
udarbejdet en medarbejdermanual til brug for ensartet dokumentation og journalisering samt opfølgningsprocedurer, og at der er
truffet beslutning om, at der skal arbejdes efter årshjul, som skal sikre kontinuerlig opfølgning på status, mål og delmål. Det fremgår
ligeledes, at der afventes ny struktur for, hvordan dokumenter skal journaliseres og findes frem. Jf. fremsendt skriftlig dokumentation,
og samtaler med ledelse og medarbejdere bemærker socialtilsynet, at der er opmærksomhed på de nye arbejdsgange, der skal
indføres, men det ses og høres, at de ikke er implementeret på Værksteder og A-huse. Tilbuddet har tilknyttet en pædagogisk
konsulent, der bl.a. har til opgave at understøtte arbejdet. 

Indikator 3.c

Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.c
Tilbuddet tager delvist udgangspunkt i mål opsat af visiterende kommune. Dette bedømmes på baggrund af tilbagemeldinger fra to
kommuner og tilbuddets egne oplysninger på Tilbudsportalen: "Mål og delmål udarbejdes i samarbejde med borgerens botilbud og så
vidt som muligt sammen med den enkelte borger og søges afstemt med den enkeltes kommune. Foreligger der § 141 handleplan
udarbejdet af kommunen, tages der udgangspunkt i denne. " Der vægtes ligeledes i bedømmelsen, at Marjattas ledelse jf. fremsendt
"Handleplan jævnfør tilsynsrapport 2017" har oplyst følgende: "Der sendes minimum årligt status til handlekommunerne, som
indeholder mål og delmål. Samtidigt orienteres handlekommunerne om muligheden for at holde et møde, såfremt dette ønskes.
Dette sker fortløbende. Det kan være svært at trække kommunerne til truget, men Marjatta oplever at levere" Det vægtes i
bedømmelsen af indikatoren, at (jf. samtaler med forstander for værksteder og A-huse, værkstedsledere og medarbejdere) at arbejdet
med at omsætte mål i den kommunale handleplan til operative mål i tilbuddets individuelle indsatsplan endnu ikke er implementeret i
dagtilbudsområdet. Det ses således i de fremsendte statusbeskrivelser og handleplaner, at målene fra den kommunale handleplan er
indført, men at det udelukkende er indsatsen i borgeres botilbud, der beskrives - eksempelvis er feltet med overskriften "Dagtilbud"
ikke udfyldt - blot nævnes under feltet "Samfundsliv", at borger arbejder på et produktionsværksted, hvor han laver køkkenting af træ.

 

Tilbuddet opnår og dokumenterer delvist positive resultater på individuelt niveau, hvad angår borgernes trivsel. Dette bedømmes på
baggrund af borgeres positive udsagn til socialtilsynet, og socialtilsynets egne observationer af aktiviteter og samvær ved rundvisning
på besøgsdagene og deltagelse i flere sammenhænge i de forskellige værksteder og A-huse. Det er observeret, at tilbuddet i andre
tilfælde ikke understøtter trivsel optimalt jf. beskrivelser i indikator 5a.

 

Socialtilsynet har i forbindelse med behandling af ansøgning om væsentlig ændring været på tilsysnbesøg på A-hus Vidarslund, hvor
de borgere, tilsynet talte med, alle gav udtryk for, at de trives, og at de var glade for deres beskæftigelsestilbud. 
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Indikator 3.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører. Dette bedømmes bl.a. på baggrund af følgende: Oplysninger givet i
samtale med forstander om, at der samarbejdes med borgers hjemkommune vedr. borgere, der har behov for et skærmet tilbud.
Ligeledes at der samarbejdes med VISO grundet borgeres komplekse problemstillinger. Tilbuddet har en strategi for samarbejdet
med eksterne aktører. Dette bedømmes på baggrund af, at der samarbejdes med eksterne aktører, der hvor traditioner på Marjatta
fordrer dette. Det kan eksempelvis være ved teaterforestilling, hvor der samarbejdes med professionelle teaterfolk, eller ved
deltagelse i internationale kultur- og samværsarrangementer for tilbud indenfor det antroposofiske regi.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets
viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion,
rygning samt uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet
respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse
vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af
indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har
relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved
bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta Værksteder og A-huse i middel grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i middel grad trives i tilbuddet. Marjatta har fokus på og prioriterer sundhedsfremmende
pædagogik, dag-, døgn og årsrytmer samt en for borgerne genkendelig og tryg hverdagsstruktur - dette med udgangspunkt i
antroposofien og Rudolf Steiners pædagogik, der er grundlaget for - og den definerede ramme omkring tilbuddets aktiviteter og
indsatsen til borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet indenfor den definerede ramme respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og
integritet.

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet indenfor den definerede ramme tilrettelægger dagligdagen med hensyn til borgernes
ønsker og behov og i middel grad inddrager borgerne i beslutninger, der vedrører borgernes liv.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser, vold og overgreb.

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende forhold, som vægtes særligt i vurderingen af
temaet: At ikke alle borgere trives i tilbuddet. Trivslen for enkelte borgere med komplekse funktionsnedsættelser er udfordret. Som
konsekvens af dette er trivslen for den samlede gruppe af borgere påvirket negativt, da fysiske rammer og personaleressourcer
prioriteres til de få. At øvrige borgere påvirkede i situationer, hvor tilbuddet forsøger at inkludere borgere med særlige komplekse
udfordringer. De øvrige borgere kan blive udsat for udadrettet adfærd eller at blive flyttet fra deres vanlige værksted på grund af
situationens uholdbarhed.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,6

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler: 1) At tilbuddet optimerer elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for både den samlede gruppe af
borgere og for den enkelte borger i tilbuddet.

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet delvist understøtter borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet. Socialtilsynet bemærker, at indsatsen
ydes indenfor rammerne af antroposofien og Rudolf Steiners pædagogik. Inden for denne forståelsesramme bedømmer
socialtilsynet, at borgerne bliver mødt med respekt og anerkendelse - med det i mente, at definitionsretten for det gode liv ligger hos
de fagprofessionelle.

At rammerne om hverdagen som følge af ovenstående er fast defineret i bestemte rytmer og rutiner.

At tilbuddet prioriterer borgernes muligheder for at kommunikere ønsker og behov.

At tilbuddet er i gang med, men ikke har implementeret arbejdet med mål for borgerne i Værksteder og A- huse fastsat ud fra
borgerens § 141handleplan og i samarbejde med den enkelte borger.

Socialtilsynet bemærker, at Værksteder og A- huse ikke har sin egen skabelon til beskrivelse af mål og indsats i tilbuddet - men
området indgår med statusbeskrivelse som en del af bostedernes status og indsatsplan.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har delvist en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet tilpasset
målgruppens og den enkelte borgers forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af, samtaler med borgere, medarbejdere og
ledelse og på baggrund af socialtilsynets observationer under besøgene. Det fremgår, at hverdagen i tilbuddet er tilrettelagt ud fra
fastlagte og ufravigelige rutiner og traditioner med udgangspunkt i antroposofien og Rudolf Steiners pædagogik. Inden for denne
forståelsesramme bedømmer socialtilsynet, at borgerne bliver mødt med respekt og anerkendelse - med det i mente, at
definitionsretten for det gode liv ligger hos de fagprofessionelle. Borgerne bliver hørt og mødt med den helsepædagogiske tilgang, der
har som afsæt, at et menneske med udviklingshæmning har en sund sjæl men kroppen er syg.

Tilbuddet har en pædagogisk anerkendende metodepraksis jf. tilbuddets værdigrundlag og beskrivelser på tilbuddets hjemmeside.
Det fremgår, at rytmer og ritualer gennem dagen understøtter, at strukturen holdes. Ligeledes vægter socialtilsynet, at
medarbejderne i visse tilfælde ikke får foretaget tilstrækkelig faglig refleksion og måske ikke har tilstrækkelig med tid til at sikre, at den
enkelte borger føler sig set, hørt, respekteret og anerkendt. Således at der opsættes regler og grænsesætning frem for dialog og
motivation for samarbejde med borgerne omkring realistiske mål/delmål.

Socialtilsynet bemærker, at der generelt for hele Marjatta opleves en åben- og imødekommenhed, at der er en respektfuld
omgangstone, og at medarbejdere som borgere udviser respekt, hensyn og glæde ved at mødes.

Andet i forhold til indikator 4.a: Det bedømmes ud fra samtaler med ledelse og medarbejdere og ved socialtilsynets observationer, at
der er situationer, hvor borgerne ikke bliver respekteret og anerkendt. I bedømmelsen vægtes, at forhold vedr. enkelte borgere med
komplekse funktionsnedsættelser og samtidig tilrettelæggelse af indsatsen for den samle borgergruppe ikke er afstemt jf. beskrivelser
i indikator 5.a.

Indikator 4.b

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og
behov.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 4.b
Borgerne i tilbuddet inddrages delvist systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af
samtale med borgere, medarbejdere og ledelse og socialtilsynets observationer ved besøget. Det fremgår, at rammerne om
hverdagen som udgangspunkt er fast defineret i bestemte rytmer og rutiner. På Værksteder og i A-Huse startes dagen med
morgensamling, gerne med sang og musik evt. oplæsning af dagens tekst jf. årstidskalenderen. Dagens program og opgaver
gennemgås, og borgene har i nogle af tilbuddets afdelinger mulighed for at vælge, hvilke opgaver de vil varetage på dagen. Dette har
socialtilsynet eksempelvis observeret ved sin deltagelse i morgenmøde i Gartneriet og A-Huset på Sampovig. Andre steder, er
opgaverne definerede af medarbejderne, således at hver enkelt borger har fast definerede opgaver med delprocesser til forskelligt
kunsthåndværk, hvor medarbejderne har opgaven med den endelige færdiggørelse. På Bredeshave, hvor opgaven bl.a. er at servicere
konference gæster, er hverdagen i tilbuddet delvist styret af gæsternes behov og arbejdsopgaver, der ligger i forbindelse med dette.
Værkstedsleder her har fortalt, at der derfor ikke holdes morgensamling.

 

Borgerne i tilbuddet inddrages delvist i beslutninger vedrørende egne målsætninger. Dette bedømmes eksempelvis på baggrund af
udsagn fra værkstedsleder (Snesere) om, at der holdes samtaler med borgerene i tilbuddet om deres trivsel - dette med de borgere,
der har talesprog. For andre borgere vurderes trivslen ud fra deres reaktioner og adfærd og medarbejdernes kendskab til den
enkelte. Det vægtes i bedømmelsen, at tilbuddet har planer om, men ikke har implementeret arbejdet med mål for borgrene i
Værksteder og A- huse fastsat ud fra borgerens § 141handleplan og i samarbejde med den enkelte borger.

Socialtilsynet bemærker, at Værksteder og A- huse ikke har sin egen skabelon til beskrivelse af mål og indsats i tilbuddet - men indgår
med statusbeskrivelser som en del af bostedernes status og indsatsplan.

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet delvist har en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte borgers og målgruppens trivsel.

At tilbuddet har en praksis, der understøtter borgernes adgang til sundhedsydelser og en sund livsstil.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne i tilbuddet trives delvist. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets samtaler med (og observationer af) flere borgere
på Værksteder og i A-Huse, der har givet udtryk for at trives i deres beskæftigelses tilbud. Det vægtes, at flere borgere har fortalt om
en stor berøringsflade med andre, gennem deres deltages på forskellige værksteder gennem ugens forløb.

Tilbuddet har delvist en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for målgruppen,
den samlede gruppe af borgere og for den enkelte borger i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af at borgernes dagbeskæftigelse
er medvirkende til at skabe gode trivselsforudsætninger, da borgerne jf. samtale kan fortælle om mange oplevelser, samt at de er
aktiv medvirkende til at skabe og producere materialer og produkter som udløser en stor grad af anerkendelse og ros til den enkelte
borger for sin deltagelse og udarbejdelse af produktet, hvilket understøtter og udvikler den enkelte borgers selvtillid og trivsel. Det
vægtes, at tilbuddets antroposofiske menneskesyn og fokus på relations- og anerkendende pædagogik i høj grad understøtter
medarbejdernes pædagogiske og relationsmæssige kontakt og samspil med borgerne.

Tilbuddets ledelse og medarbejdere ses og høres at have en høj grad af personligt engagement og interesse for arbejdet med
borgerne og det at være ansat på Marjatta. Ligeledes vægtes det, at tilbuddets faglige tilgange med fokus på struktur- og ressource
pædagogik er med fokus på, at skabe en for borgerne tryg genkendelig struktur, fast dag- og døgnrytme med det formål, at
understøtte borgerne i at udnytte deres ressourcer og kompetence potentiale bedst muligt. Tilbuddets fokus og prioritering af
sundhedsfremmende pædagogik ses ligeledes i høj grad at bidrage til, at borgerne får optimale sundhedsmæssige forhold til at leve
et sundt, aktivt og indholdsrigt liv, med det formål at medvirke til og understøtte borgernes trivselsforudsætninger. Det vægtes
særligt i bedømmelsen, at det af samtaler med ledelse og medarbejdere og ved socialtilsynets observationer fremgår, at ikke alle
borgere trives i tilbuddet. Trivslen for enkelte borgere med komplekse funktionsnedsættelser er udfordret. Tilbuddet arbejder med at
skærme disse borgere og så vidt muligt yde dem 1:1 støtte. Som konsekvens af dette er trivslen for den samlede gruppe af borgere
påvirket negativt, da fysiske rammer og personaleressourcer prioriteres til de få. Ligeledes bliver de øvrige borgere påvirkede i
situationer, hvor tilbuddet forsøger at inkludere borgere med særlige komplekse udfordringer. De øvrige borgere kan blive udsat for
udadrettet adfærd eller at blive flyttet fra deres vanlige værksted på grund af situationens uholdbarhed. Ligeledes er set eksempler på
borgere overladt alene uden meningsfuld beskæftigelse/aktivitet.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.b
Borgerne i tilbuddet har relevant adgang til nødvendige sundhedsydelser. Dette bedømmes på baggrund af, at støtte til ledsagelse til
læge og tandlæge, samt andre former for behandling, primært ligger i borgernes botilbud. Det vægtes i bedømmelsen, at Marjatta har
ansat en sygeplejerske, som varetager alle sygeplejefaglige opgaver samt sikrer at tilbuddets retningslinjer for medicinhåndtering
kontinuerlig er opdateret jf. retningslinjer udarbejdet af Region Sjælland. Ligeledes vægtes eksempel fra rundvisning på Sofiegårdens
A- hus, hvor forstander fortalte om eurytmi som et individuelt tilbud og fremviste lokalet, der var indrettet til dette.
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Indikator 5.c

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddet har delvist en praksis, der afspejler viden og forståelse for borgernes mulighed for fysisk og mental sundhed. Dette
bedømmes på baggrund af, at borgerne tilbydes sund kost til alle måltider og mulighed for fysiske aktiviteter som en del af den
overordnede pædagogiske indsats. Tilbuddet råder over et varieret udbud af forskellige muligheder for aktiviteter. 

Tilbuddets beliggenhed betyder, at der er rig mulighed for både korte og lange gåture. Det vægtes at borgerne tilbydes oplevelser og
aktiviteter i naturen, og oplevelser af kreativ, kunstnerisk og musisk karakter, med det formål at bibringe den enkelte borger glæde,
selvtillid til at udtrykke sig med henblik udvikling af trivsel og selvbevidsthed. I bedømmelsen lægges der yderligere vægt på, at
tilbuddet ved sin samlede pædagogiske indsats vurderes at have fokus på borgernes mentale sundhed og trivsel gennem en
overbevisning om, at tilbuddets faglige tilgange med fokus på struktur- og ressource pædagogik er medvirkende til at skabe en for
borgerne tryg genkendelig struktur, fast dag- og døgnrytme, med det formål at understøtte borgerne i at udnytte deres ressourcer og
kompetence potentiale bedst muligt.

Ligeledes vægtes oplysninger fra medarbejder om, at der er kommet mere plejearbejde. Der gives eksempel med en borger, der skal
have sondemad. Medarbejderne i A- huset er oplært af SSA fra borgers bosted. Der gives ligeledes eksempel med borger, der skal
have insulin - dette er medarbejderne også oplært i. Det vægtes særligt i bedømmelsen, at der i tilbuddet - for at varetage enkelte
borgeres komplekse behov vedr. fysisk og mental sundhed, er borgere, som modtager 1:1 støtte - selvom de ikke er visiteret til dette.
Ressourcerne til den ene går således fra den samlede normering. Dette forhold drøftet med ledelsen og beskrevet ved tidligere tilsyn,
men har fortsat indflydelse på indsatsen til den samlede borgergruppe i tilbuddet, og opfyldelse af alles behov. Tilbuddet opstiller ikke
i samarbejde med borgerne sundhedsfaglige mål, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes jf. samtale med ledelse og
medarbejdere, hvor det fremgår, at indsatsen i forhold til samarbejde med borgerne om opsætning af mål er en planlagt proces. Det
vægtes, at ledelse og medarbejdere har oplyst, at tilgangen skal implementeres på møder, i indsatsplaner og i den daglige praksis,
men endnu ikke er implementeret.

Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser.

At tilbuddet har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser.

At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser.

Indikator 6.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddet har opdateret viden, der understøtter at magtanvendelser undgås. Dette bedømmes på baggrund af fremsendt
dokumentation, hvori det fremgår, at tilbuddet har gennemført temadag hvor socialfaglig konsulent fra Region Sjælland har været og
vejlede omkring magtanvendelse. Desuden ses, at konflikthåndterings kursus forsat udbydes og flere medarbejder jf.
medarbejderoversigt har kursus i konflikthåndtering.

Tilbuddets personale er uddannet i at håndtere magtanvendelser. Dette bedømmes på baggrund af udsagn fra medarbejder om, at
hvis der sker magtanvendelser indberettes de, men hun ved ikke hvor de sendes hen. Mht. udadreagerende borgere, har
medarbejder oplyst, at have være på kursus i konflikthåndtering og at have fået supervision af forstander og interne og eksterne
psykologer. Desuden vægtes, at det er fremgået, at der skal udarbejdes tryghedsaftaler sammen med de borgere, hvor det er
relevant. Således bedømmes tilbuddet til at have en strategi for at sikre, at pædagogisk personale har den nødvendige viden og
færdigheder i forhold til at forebygge magtanvendelser. Socialtilsynet bemærker, kun at have modtaget ganske få magtanvendelser
fra Marjatta Værksteder og A- huse.
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Indikator 6.b

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af
indsatsen.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.b
I magtanvendelser, som er fremsendt fra tilbuddet til socialtilsynet er borger i tilbuddet ikke inddraget i efterbearbejdning af
magtanvendelsen. Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet anfører, at borger grundet demens ikke kan huske episoden. I andet
tilfælde ses, at borger er kommet med bemærkninger til episoden. Personalet modtager supervision som en del af efterbehandlingen
af voldsomme episoder som fx magtanvendelse. Dette bedømmes på baggrund af, at medarbejder har oplyst, at have fået
supervision af forstander samt interne og eksterne psykologer efter en episode med borgers udadrettede adfærd.

Tilbuddet har en praksis for registrering og dokumentering af magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. Dette bedømmes på
baggrund af, at de indberettede magtanvendelser er dokumenteret på de officielle skemaer fra socialstyrelsen, hvor Marjattas navn
og logo er indsat. Ligeledes vægtes, at det i skriftlig dokumentation er fremgået, at - for at sikre at der følges op på magtanvendelser -
placeres ansvaret hos værkstedsledere og forstander, og dette er iværksat. Det vægtes ligeledes i bedømmelsen, at alle
magtanvendelser evalueres i MED-udvalget mhp. generelle indsatser. Tilbuddet har en praksis for, hvordan der tages ved lære af
magtanvendelser med henblik på forebyggelse. Dette bedømmes på baggrund af, at det er fremgået af indberetninger, at episoden
tages op på det førstkommende personalemøde.

Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb.

At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb.

At tilbuddet har en systematisk praksis for registrering og dokumentering af vold og overgreb.

Indikator 7.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der er forebyggende i forhold til vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger
fra medarbejder om, at medarbejderne ser det som deres opgave, at finde ud af, hvem af borgerne, der kan sammen og ikke kan.
Desuden vægtes oplysninger om, at der kan være sammenstød borgerne imellem, hvor medarbejderne går ind og hjælper. Det er
oplyst, at borgeren for det meste er søde ved hinanden - der kan være konflikter, men det er mest verbalt. En medarbejder har givet
udtryk for at leg kan blive for vildt, så det opfattes korporligt. Når borgerne ikke kan argumentere kan de gribe til vold. Et sted er givet
eksempel med en fast rutine med samling inden borgerne skal hjem, hvor dagen snakkes igennem.

Tilbuddet har en systematisk praksis for efterbehandling af voldsomme episoder. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra
medarbejdere om, at der holdes trivselssamtaler med borgerne, og at episoderne er på som fast punkt på det månedlige
personalemøde i den enkelte afdeling. Tilbuddet har en systematisk praksis, der sikrer forebyggelse, håndtering, registrering og
læring af vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra medarbejder om, at vold og trusler indberettes på skema
både borger/medarbejder og borger/borger. Skemaet borgerne imellem ligger på Bosted Sensum. Andet i forhold til indikator 7.a: Jf.
samtaler ved tilsynsbesøg og socialtilsynets observationer vægtes i bedømmelsen, at Marjatta pædagogisk vægter en høflig, åben og
anerkendende omgangstone og tiltaleform. At medarbejderne gør meget ud af at fremstå og agere som positive rollemodeller samt
at tilbuddet i deres personalepolitik har beskrevet emnet " venlighed som fremgangsmåde", hvor det beskrives at alle ansatte på
Marjatta skal være bevidst om egen fremtoning, herunder krops- og sprogbrug, toneleje og således kunne anvende det i relationen og
samspillet med borgerne. Endvidere oplyses det, at Marjatta via deres Rudolf Steiner tilgang har fokus på, at borgerne tillærer at
kommunikere og agere anerkendende og respektfuldt i kontakt og samspil, hvilket ses understøttet af Marjattas mange sociale
fællesskab tilbud, hvor borgerne støttes og guides til at have positive relationer til andre. Det er ligeledes vægtes i bedømmelsen, at i
situationer, hvor tilbuddet forsøger at inkludere borgere med særlige komplekse udfordringer, kan de øvrige borgere kan blive udsat
for udadrettet adfærd eller overgreb, ved at blive flyttet fra deres vanlige værksted på grund af situationens uholdbarhed.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Organisation og ledelse$eg-print-section-heading-end$

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En
kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets
strategiske udvikling og varetage den daglige drift.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta Værksteder og A-Huse i middel grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i middel grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i middel grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i middel grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes
kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse i middel grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne.

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: '

At Marjattas ledelse har vist manglende forståelse for lov om socialtilsyn og tilbuddets forpligtelser overfor socialtilsynet – herunder
at der er oplysningspligt i forhold til socialtilsynet.

At præmissen for tilbuddets godkendelse er udfordret på antal pladser set i forhold til fordelingen af personaleressourcer og brugen
af de fysiske rammer.

At der er borgere, der har behov for- og får - 1:1 støtte, men som ikke er visiteret til dette, hvorfor ressourcerne tages fra den samlede
normering - hvilket har betydning for den generelle trivsel hos borgergruppen. 

At der er har været flere skift på værkstedsleder niveau, hvilket øger opgaven for ledelsen med at sikre tilbuddets drift og udvikling
betydeligt.

At der ved nyansættelser er prioriteret ansættelse af pædagogisk personale, men at kompleksiteten i målgruppen bevirker, at der for -
at sikre borgernes udvikling, omsorg og trivsel - skal ydes en indsats, der på samme tid fordrer både kvalificerede ledere og
medarbejdere med særlig pædagogisk og/ eller sundhedsfaglig viden og kompetencer og medarbejdere indenfor det fag- faglige
område på værkstedet/ A-Huset (både-og fremfor enten-eller). 

At tilbuddet er påbegyndt en analyse af tilbuddets samlede kompetencer og behov for fremtidige kompetencer.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,9

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddet overholder godkendelse og oplysningspligt samt, at tilbuddets
organisering og drift understøtter den enkelte borgers retssikkerhed, selvbestemmelsesret og trivsel. 

Socialtilsynet vil ligeledes være opmærksom på, at tilbuddets ledelse sikrer lovmedholdelige rammer og retningslinjer til håndtering af
beboerøkonomi.
- særligt med fokus på inddragelse.
- særligt med fokus på om borgeren kan give informeret samtykke.
- særligt med fokus på gennemskuelighed i pengestrømme fra borger til Marjatta.
- særligt med fokus på sammenhæng mellem faktiske udgifter og det borgeren trækkes (husleje, strøm, varme, andre udgifter jf.
administrationsaftaler)

Socialtilsynet vil desuden være opmærksom på, at de fremsendte handleplaner implementeres i tilbuddet. 

 

Opmærksomhedspunkterne er givet ved tidligere tilsyn. Det vurderes ved dette tilsyn, at tilbuddet har overholdt godkendelse og
oplysningspligt siden sidste tilsyn. Dog fastholdes opmærksomhedspunktet, da dette tilsyn er foretaget på baggrund af behandling af
ansøgning om væsentlig ændring, hvorfor tiden mellem tilsynene er kort og ikke tilstrækkelig til at vurdere, om
opmærksomhedspunkterne generelt er opfyldt. 

Side 20 af 34



Kriterium 8
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Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At ledelsen delvist har relevant uddannelse og erfaring

At vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer delvist prioriteres

At tilbuddet delvist prioriterer ekstern supervision af både medarbejdere og ledelse

At tilbuddet delvist prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring

At tilbuddets bestyrelse delvist er kompetent som øverste ledelse af tilbuddet

At tilbuddets bestyrelse delvist er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 8.a
Tilbuddets ledelse har delvist relevant uddannelse og erfaring. Dette bedømmes på baggrund af skriftlig dokumentation og samtaler
ved tilsynsbesøg. Det vægtes i bedømmelsen, at tilbuddets forstander er uddannet helsepædagog i Tyskland og har arbejdet på
Marjatta i 26 år - heraf med erfaring som værkstedsleder gennem mange år for én af afdelingerne i tilbuddet. Forstander blev øverste
leder for Marjatta Værksteder og A- huse i 2018 i forbindelse med en omorganisering, hvor værksteder og A-huse blev lagt under en
fælles forstander - i stedet for som tidligere, hvor A- husene var koblet sammen med botilbuddet på matriklen.

Det vægtes i bedømmelsen, at der er en værkstedsleder på hver af tilbuddets afdelinger. Værkstedslederne har typisk været
uddannede indenfor det fagspecifikke område de bestyrer - landbrug, gartneri, kunsthåndværk, madfremstilling mm. En
værkstedsleder har oplyst, at der er god mulighed for at komme på kursus i sit fagområde. Det vægtes i bedømmelsen, at der generelt
ikke er uddannelse og erfaring i ledelsen vedrørende systematisk dokumentation, målfastsættelse og målopfølgning i samarbejde
med den enkelte borger.

Tilbuddets ledelse opdateres delvist løbende med nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af
skriftlig dokumentation og samtaler ved tilsynsbesøg. Der er vægtet i bedømmelsen, at forstander har afsluttet diplomuddannelse i
ledelse. Ligeledes vægtes i bedømmelsen, at der i den samlede ledergruppe ikke er opdateret med de nødvendige pædagogiske og
evt. sundhedsfaglige kompetencer set i forhold til borgergruppens kompleksitet og karakteren og mængden af opgaver med
pædagogisk og omsorgsmæssigt indhold, samt det igangværende arbejde med at implementere systematisk dokumentation,
målfastsættelse og målopfølgning i samarbejde med den enkelte borger. Det er ligeledes vægtet, at tilbuddet er begyndt at vægte
pædagogisk ledelse, som tidligere anbefalet af socialtilsynet, men bemærkes, at dette sker på bekostning af den fagspecifikke
ledelsesviden.

Tilbuddets ledelse udøver delvist en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Dette
bedømmes på baggrund af skriftlig dokumentation, samtaler og observationer ved tilsynsbesøg samt dialogmøder med tilbuddets
ledelse. Til grund for bedømmelsen lægges, at der gennem tilsynsprocessen og div. møder med forstander og øverste ledelse
iagttages en manglende forståelse af socialtilsynets rolle som godkendende og tilsynsførende myndighed. Som konsekvens af dette er
der bl.a. problemer med tilbuddets oplysningspligt i forhold til socialtilsynet. Eksempler herpå er f.eks. manglede oplysninger om
ledelsessituationen på Sampovig, og ukorrekte oplysninger om brugen af de fysiske rammer som har konsekvens for tilbuddets
godkendelse. Det er vægtet i bedømmelsen, at forstander bestræber sig på, at være aktiv i forhold til hver enkelt enhed f.eks. gennem
deltagelse i personalemøder og ved at være deltagende i sammenhænge med borgerne, hvilket også var den opfattelse socialtilsynet
har fået jf. samtaler med borgere, medarbejdere og ledelse og egne observationer ved besøgene. Dette gør sig både gældende rent
fysisk, da tilbuddet samlet omfatter 3 A- huse og 4 produktionsværksteder samt café og butik og at alle tilbuddene ligger på forskellige
fysiske adresser, men lige så vigtigt i forhold til de mange omfattende opgaver af indholdsmæssig karakter - f.eks. samkøring af
organisationen, udvikling af praksis for systematisk dokumentation, målfastsættelse og målopfølgning i samarbejde med den enkelte
borger. Hertil kommer behovet for nærværende personaleledelse, sikring af kompetenceudvikling og sikring af den daglige drift.
Socialtilsynet anerkender, at den enkelte værkstedsleder i samtalerne ved besøget og ved socialtilsynets besøg på de enkelte
værksteder fremstod ansvarsfulde overfor opgaven med at sikre et relevant og meningsfyldt tilbud til borgerne, men at dette i mange
tilfælde er vanskeliggjort. Dette bl.a. henset til de faglige kompetencer og relativt få ressourcer der er til rådighed, som skal fordeles
mellem hele gruppen og enkelte borgere med komplekse funktionsnedsættelser og på mange forskellige fysiske grupperinger i de
enkelte værksteder og A-huse. 

Dette tilsyn er foretaget på baggrund af behandling af ansøgning om væsentlig ændring, det vurderes, at tilbuddet arbejder aktivt
med ovenstående problematikker, men tiden mellem dette tilsyn og forrige tilsyn er for kort til at vurdere, om der er sket tilpasse
forandringer. Socialtilsynet er bekendt med, at tilbuddets forstander nu alene varetager opgaver forbundet med denne stilling og ikke
samtidig er værkstedsleder. 
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Indikator 8.b

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet har i mindre grad ekstern supervision både for ledelse og personale. Dette bedømmes på baggrund af at ledelse og
medarbejdere har oplyst, at de bruger de interne supervisorer og fagpersoner på uddannelsescenteret Bredeshave, når der er behov.
Ligeledes vægtes, at medarbejder har oplyst at vedkommende har fået supervision af både intern og ekstern supervisor i forbindelse
med, at have været udsat for en borgers udadrettede adfærd.

Tilbuddet har en fast praksis for faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af,
at der afholdes kontinuerlig og fastlagte møder i de forskellige personalegrupper og i ledelsen på Marjatta.

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.c
Tilbuddet har en aktiv bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af skriftlig dokumentation og oplysninger fra ledelsen. I
bedømmelsen er der lagt vægt på, at bestyrelsen er sammensat af forældre, offentlige repræsentanter fra region og
samarbejdskommune, medarbejderrepræsentant og et medlem med antroposofisk indsigt. Medlemmerne mødes fire gang om året
og opleves af ledelsen meget aktivt og kompetent.

Andet i forhold til indikator 8.c: Det vægtes i bedømmelsen, at socialtilsynet gennem tilsynsprocessen er blevet opmærksom på, at
bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har vist rettidig omhu og udstukket rammer og retningslinjer - herunder rammer for at sikre
sammenhæng mellem tilbuddets godkendelse og de faktuelle forhold.

Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At ledelsen delvist sikrer den enkelte borgers kontakt og adgang til professionelle omsorgspersoner.

At ledelsen delvist sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

At ledelsen delvist prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimal personalegennemstrømning og sygefravær.

Andre forhold: At der er borgere, der har behov for- og får - 1:1 støtte, men som ikke er normeret til dette, hvorfor ressourcerne tages
fra den samlede normering. At der er en lav normering henset til målgruppens generelt stigende og komplekse behov for støtte og
omsorg. At målgruppen er udvidet med borgere, som i højere grad har andre problematikker end udviklingshæmning – hvilket stiller
højere krav til personalets kompetencer og graden af ressourcer. At hvor der primært er ansat pædagogisk eller uuddannet
personale, men ikke personale med andre fagkundskaber, betyder det, at flere af værkstederne ikke er operationelle. Der arbejdes
således kreativt i mindre grad meningsfuldt og med mindre kvalitet i værksteder og A-huse.

At der gennem tilsynsprocessen er iagttaget et gab mellem tilbuddets erklærede intentioner, baseret på Marjattas værdisæt og
mellem den øverste ledelse og den praksis, der udfolder sig flere steder i tilbuddet.
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Indikator 9.a

Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.a
Tilbuddets ledelse sikrer delvist, at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres behov. Dette
bedømmes på baggrund af drøftelser på dialogmøde, udsagn fra samtaler med forstander, værkstedsledere og medarbejderne ved
besøget og socialtilsynet egne observationer.

Det vægtes i bedømmelsen, at der i flere af tilbuddets afdelinger, er medarbejdere, der er alene på arbejde med en gruppe borgere,
heraf flere med komplekse behov. (Ex borgere, der skal følges og have hjælp på toilettet, borgere der skal have sondemad).

 

Tilbuddets ledelse sikrer delvist, at borgerne mødes af personale med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af
drøftelser på dialogmøde, udsagn fra samtaler med forstander, værkstedsledere og medarbejderne ved besøget og socialtilsynet
egne observationer. Det vægtes i bedømmelsen, at der er tradition for, at flest medarbejderne i Marjattas værksteder og A- huse er
erfarne fagpersoner indenfor deres specifikke fagområde (kunst håndværk, landbrug, mejeri, gartneri) mens færrest er pædagogisk-
eller sundhedsfagligt uddannede (gælder ikke i A-hus Sofiegården) og med særligt faglige fokus vedrørende omsorg, pleje og
pædagogisk støtte, som flere borgere i målgruppen fordrer.

Det vægtes herunder, at borgernes kompleksitet bevirker, at der for at sikre deres udvikling, omsorg og trivsel, pædagogisk skal
arbejdes ud fra en individuel tilrettelagt tilgang, og ydes en indsats der også fordrer særlig pædagogisk og/ eller sundhedsfaglig viden
og kompetencer.

Det vægtes særligt i bedømmelsen, at flere værksteder og A-huse har indskrevet borgere der har behov for - og får - 1:1 støtte, men
som ikke er normeret til dette, hvorfor ressourcerne tages fra den samlede normering. Ligeledes vægtes særligt i bedømmelsen, at
der generelt vurderes at være et lav normering henset til målgruppens stigende komplekse behov for støtte og omsorg, hvilket bliver
yderligere forstærket af, at der samtidigt er forventninger af en kunsthåndværksmæssig produktion af en vis kvalitet.

Socialtilsynet vægter, at der gennem tilsynsprocessen er iagttaget et gab mellem tilbuddets erklærede intentioner, baseret på
Marjattas værdisæt og mellem den øverste ledelse og den praksis, der udfolder sig flere steder i tilbuddet. Det kan således iagttages:

• At den antroposofiske tilgang og Rudolf Steiners pædagogik flere steder praktiseres instrumentelt i stedet for indholdsmæssigt, da
et stort antal medarbejdere ikke er tilstrækkeligt uddannede.

• At hvor der primært er ansat pædagogisk eller uuddannet personale, men ikke personale med andre fagkundskaber, betyder det, at
flere af værksteder ikke er operationelle. Der arbejdes således kreativt i mindre grad meningsfuldt og med mindre kvalitet i
værksteder og A-huse.

• At målgruppen er udvidet med borgere, som i højere grad har andre problematikker end udviklingshæmning – hvilket stiller højere
krav til personalets kompetencer og graden af ressourcer.

 

Dette tilsyn er foretaget på baggrund af behandling af ansøgning om væsentlig ændring. Konkret udvidelse af pladsantal på A-hus
Vidarslund. Borgerne mødes i dette A-hus af medarbejdere med relevante kompetencer, hvad angår håndværksmæssige såvel som
socialfagligekompetencer. Det vægtes positivt i bedømmelsen, at daglig leder indgår i det daglige pædagogiske arbejde i gennemsnit
med mere en 50% af ansættelsesgraden (37 timer) (skønnet), daglig leder er har håndværksmæssige og socialfagligekompetencer. 
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Indikator 9.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af
tilbuddets seneste årsrapport på Tilbudsportalen og fremsendte skriftlig dokumentation. 

Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har indikeret forskel på personalegennemstrømning i tilbuddets forskellige
afdelinger. Dette bedømmes på baggrund af, at ledelse og medarbejdere har informeret om, at der generelt er lille udskiftning i
personalegrupperne i tilbuddets afdelinger, men at der er flere fratrådte og nyansatte i A-Hus Vidarslund og A-Hus Sampovig. Dette
ses ligeledes af fremsendte personalelister.

Tilbuddets ledelse prioriterer delvist personalemæssige tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimal
personalegennemstrømning. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger i samtale med medarbejdere, hvor det er fremgået, at de
oplever - og har fremadrettede forventninger til konstruktionen med værksteder og A- hus i en samlet organisering under én
forstander som positivt også mht. ovenstående. Ligeledes vægtes, at tilbuddet i flere afdelinger har været ramt af (flere) skift af
værkstedsledere, hvilket har haft betydning for forstanderens opgavemængder og sikring af ledelsesnærvær i dagligdagen i den
enkelte afdeling. Herunder er vilkår for, at forstander og værkstedsledere har mulighed for at prioritere tiltag i hverdagen, der
medvirker til personalemæssig trivsel og minimal personalegennemstrømning, udfordrede.

 

I forbindelse med behandling af ansøgning om væsentlig ændring bemærker tilsynet, at der er forholdvis nyansatte medarbejdere i A-
hus Vidarslund, men også medarbejdere med lang anciennitet i A-huset.  

Indikator 9.c

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen. Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret et højt sygefravær. Dette
bedømmes på baggrund af oplysninger givet i samtale med medarbejderne, der oplyser, at de ikke oplever højt sygefravær. På
baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at sygefraværet medfører en risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på baggrund af
oplysninger fra ledelse og medarbejdere om, at der er et problem at få vikardækning ved sygdom og fravær. Der er givet eksempler
på, at forskellige grupper må lægges sammen, at aktiviteter ikke kan udføres, at værkstedsleder må træde til som vikar, at man må
låne personale fra et andet værksted/ A-Hus for at dagen kan hænge sammen, at medarbejder går fra for at hjælpe på andet
værksted/ A-Hus, og man derfor må drosle ned i ft. indsatsen på eget værksted/ A-Hus
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Kompetencer$eg-print-section-heading-end$

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i
forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge
sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan
tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og
forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta Værksteder og A-huses  medarbejdere i middel grad har relevante faglige, relationelle og personlige
kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes
kompetencer, samt i lav grad fokus på specialistkompetencer, når dette påkræves. 

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i middel grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og
retssikkerhed, defineret ud fra den ramme som Rudolf Steiner pædagogikken lægger omkring tilbuddet og forståelsen af det enkelte
menneske.

 

I forbindelse med tilsynet har Socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:

I forbindelse med ansøgning om udvidelse af antal pladser vurderer socialtilsynet desuden, at der i A-hus Vidarslund er en ligelig
fordeling af socialfaglige- og håndværksmæssigekompetencer, heri er indregnet at daglig leder indgår i det socialfaglige arbejde. 

At det samlede Marjatta har udarbejdet en kompetenceudviklingsplan, for at sikre, at personalet opdateres med nødvendige
kompetencer, men at kompetenceplanen endnu ikke er udrullet over alle Marjatta Værksteder og A-huse.

At der er øget behov for pædagogiske og sundhedsfaglige specialistkompetencer set i forhold til borgergruppens kompleksitet og
karakteren og mængden af opgaver med pædagogisk og omsorgsmæssigt indhold, samt det igangværende arbejde med at
implementere systematisk dokumentation, målfastsættelse og målopfølgning i samarbejde med den enkelte borger.

At der samtidigt er behov for specialistkompetencer til sikring af kvalitet indenfor håndværk og kreativitet og meningsgivende
aktiviteter. 

At tilbuddet er påbegyndt et større analyse af tilbuddets samlede kompetencer. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Udviklingspunkter
1) Socialtilsynet anbefaler at Kompetenceplanen udmøntes på alle Marjattas Værksteder og A-Huse.

 

Udviklingspunktet er givet ved tidligere tilsyn og fastholdes, da dette tilsyn er foretaget på baggrund af behandling af ansøgning om
væsentlig ændring, hvorfor tiden mellem tilsynene er kort og ikke tilstrækkelig til at vurdere, om udviklingspunktet generelt er opfyldt. 

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddet sikrer at der er de nødvendige pædagogiske og
håndværksmæssige kompetencer til stede i tilbuddet. Dette for at give borgerne i tilbuddet et meningsfuldt og kvalificeret
beskæftigelsestilbud, hvor borgerne trives og udvikles.

Socialtilsynet vil desuden være opmærksom på, at de fremsendte handleplaner implementeres i tilbuddet. 

 

Opmærksomhedspunkterne er givet ved tidligere tilsyn og fastholdes ved dette tilsyn, da dette tilsyn er foretaget på baggrund af
behandling af ansøgning om væsentlig ændring, hvorfor tiden mellem tilsynene er kort og ikke tilstrækkelig til at vurdere, om
opmærksomhedspunkterne generelt er opfyldt. 

 

I forhold til ansøgning om væsentlig ændring på A-hus Vidarslund vurderer socialtilsynet, at der i enheden er tilstrækkelige
socialfaglige såvel som håndværksmæssige kompetencer. 
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Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet delvist har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov.

At tilbuddets metoder og tilgange delvist afspejles i praksis.

At tilbuddets medarbejdere delvist har relevante relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og borgernes
individuelle behov og forudsætninger.

At tilbuddet delvist prioriterer et strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, herunder
specialistkompetencer.

Indikator 10.a

Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Tilbuddets medarbejdere har delvist relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger i
skriftlige dokumentation, der informerer om, at på nær mht. Sofiegårdens A-hus, hvor der er pædagogisk personale ansat, er der i de
øvrige afdelinger i tilbuddet ikke (eller få) ansatte medarbejdere med en pædagogisk og eller sundhedsfagligt grunduddannelse. Det
vægtes samtidigt i bedømmelsen, at der i værksteder og A- huse er ansat værkstedsledere og - assistenter med uddannelse, erfaring
og viden indenfor særlige fagområder som kvægbrug og mejeri, fødevareproduktion, madlavning og kunsthåndværk. Ved seneste
nyansættelse af afdelingsleder er der prioriteret pædagog-faglig viden. Ligeledes vægtes, at flere værkstedsledere har en
antroposofisk helsepædagogisk uddannelse som understøtter den antroposofiske tilgang til borgerne. Det ses ligeledes, at nyansatte
medarbejdere tilbydes et introduktionskursus til det antroposofiske menneskebillede og specialpædagogik jf. Rudolf Steiner
pædagogisk tilgang. Ligeledes ses i det skriftlige materiale, at værkstedsledere og medarbejdere tager kurser indenfor deres særlig
fagområde, og ex. en værkstedsleder oplyser, at det er nemt at komme på kursus indenfor sit fagområde, hvis man efterspørger
dette.

 

Medarbejderne kan delvist redegøre for anvendelse af tilgange og metoder i praksis. Dette bedømmes på baggrund af samtaler med
værkstedsledere og medarbejdere. Det vægtes, at der er forskel afdelingerne imellem, hvor godt de enkelte medarbejdere kan
redegøre for praksis sammenhæng med tilbuddets tilgange og metoder. Jf. socialtilsynets observationer, er der situationer, hvor
praksis i ft. til gruppen af borgere, er afhængigt af enkelte komplekse borgeres dagsform og få personaleressourcer fremfor en
målrettet vidensbaseret indsats.

 

Tilbuddet har delvist en kompetenceudviklingsplan der sikrer, at tilbuddet opdateres med nødvendige kompetencer. Dette
bedømmes på baggrund af, at Marjatta har udarbejdet en kompetenceudviklingsplan, for at sikre, at personalet opdateres med
nødvendige kompetencer. Det vægtes i bedømmelsen, at kompetenceplanen endnu ikke er helt udrullet over Marjatta Værksteder og
A-huse. Det vægtes jf. fremsendt materiale, at der er iværksat forløb med kompetenceløft til medarbejdere på Sampovig - dette sker i
et samarbejde mellem A-Hus og bosted med opstart efterår 2019 og frem til sommer 2020 i alt 8 moduler. Det er Uddannelsescenter
Marjatta, der står for forløbet. Det vægtes, at tilbuddets kompetenceudviklingsomkostninger pr. medarbejder er meget lave
sammenlignet med sammenlignelige tilbud.

 

I A-hus Vidarslund, hvor der ansøges om udvidelse af antal pladser, er der kompetencer fordelt med ca. 50 % af hver
kompetencekategori (socialfaglig/håndværksmæssige). 
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Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er delvist afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af
samtaler med borgere, ledelse og medarbejdere ved besøgene og socialtilsynets observationer. Til grund for bedømmelsen lægges, at
socialtilsynet ved besøgene kunne observere, at der i tilbuddet overordnet er en anerkendende kontakt og samspil mellem såvel
borgere som mellem borgere og medarbejdere. Det er socialtilsynets vurdering, at det indikerer, at de fleste medarbejdere anvender
en anerkendende tilgang som beskrevet i Marjattas værdigrundlag, samt at medarbejderne har fokus på borgernes individuelle
forudsætninger og den samlede trivsel. Det vægtes i bedømmelsen, at samspillet med borgerne er defineret ud fra den ramme som
Rudolf Steiner pædagogikken lægger omkring tilbuddet. Medarbejderne har således opgaven med at fastholde struktur og faste
rytmer gentagne gange gennem tilbuddets hverdag. Det vægtes i bedømmelsen, at der samlet set i tilbuddet - jf. oplysninger i det
skriftlige materiale og samtaler med ledelse og medarbejdere - ses behov for yderligere kompetencer til at udvikle det systematiske
arbejde og samspil med borgerne om fastsættelse af mål og delmål og implementering af dette i den pædagogiske praksis. For at
understøtte dette, er der udnævnt Bosteds- ambassadør i hver afdeling, men det fremgår, at denne opgave er fordelt på få hænder,
og praksis for målopstilling i samspil med borgerne er meget forskelligt i tilbuddets forskellige afdelinger.

 

Andet i forhold til indikator 10.b: Det bemærkes, at der i de fremsendte statusbeskrivelse primært fremgår medarbejderes
bedømmelse af, hvad borgeren er mindre god til, og derfor skal lære ( "udefraperspektiv") - frem for at inddrage borgeren og får
dennes egne tilkendegivelser og ønsker frem ("indefraperspektiv").
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er
derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder
at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Marjatta værksteder og A-huse i middel grad understøtter formålet med tilbuddets
indsats og er velegnede til målgruppen.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i middel grad understøtter borgernes trivsel og tryghed.

Socialtilsynet vurderer, at fællesarealer og faciliteter i middel grad fremtræder velholdte og hjemlige

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:

At der er variationer afdelingerne imellem hvad angår fysiske rammer og faciliteter. Flere steder har større eller mindre behov for
renovering og ombygning for at kunne opfylde borgernes behov.

At fordelingen af Værksteder og A-Huse på mange mindre matrikler er en udfordring – idet borgerne så må fordeles i mindre grupper,
og medarbejderne arbejde alene, hvilket skaber en sårbar situation.

At ikke alle faciliteter er taget i brug, da der ikke er personaleressourcer til dette.

At fysiske rammer og faciliteter i Marjatta Værksteder og A-huse generelt ikke er velegnede til borgere med nedsat mobilitet evt. brug
af rollator og/eller kørestol samt borgere med synshandicap. Undtaget herfra er A-hus Bredeshave, der fremstår som et mønster
eksempel på byggeri/ ramme om borgernes liv, og den indsats der finder sted - ved i høj grad at understøtte borgernes behov og
formålet med indsatsen.

 

I forhold til ansøgning om væsentlig ændring i A-Hus Vidarslund vurderer socialtilsynet, at der er tilstrækkelig fysiske rammer til at en
udvidelse af pladser. Tilbuddet har foretaget en større ændring i indretningen, hvor for eksempel lagervarer til brug for
håndværksproduktionerne nu er placeret mere hensigtsmæssigt. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Udviklingspunkter
1) Socialtilsynet anbefaler, at Marjatta i forlængelse af sin fornyelse og renovering af tilbuddets Voksencentre indtænker fornyelse og
renovering af fysiske rammer og faciliteter i Marjatta Værksteder og A- huse. 

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddets fysiske rammer og faciliteter delvist er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning.

At de fysiske rammer og faciliteter delvist fremstår velholdte.
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Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.a
Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af samtaler ved besøget. Det vægtes, at
ingen borgere har udtrykt utilfredshed med de fysiske rammer.

Borgerne anvender delvist de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af samtaler ved besøget, socialtilsynets
observationer og dialogmøde den 25-10-2019. Det vægtes særligt i bedømmelsen, at ikke alle godkendte fysiske rammer er i brug i
henhold til godkendelsen. Der vægtes således eksempler fra Sampovig og Sofiegårdens A-hus på, at en enkelte borgeres dagsform
betyder, at de ikke kan magte samvær med andre – eller de andre borgere ikke magter at være sammen med dem. Disse borgere
optager et lokale med én medarbejder mens øvrige borgere må omplaceres på andre værksteder/ lokaliteter. Ligeledes er vægtet
eksempel fra Sampovig, hvor ikke alle værksteder er taget i brug, da der ikke er personaleressourcer til dette. Der er ansat 3 nye
medarbejdere, men 2 af disse er tilknyttet borgere med behov for 1:1 støtte.

Andet i forhold til indikator 14.a: Det bedømmes, at de fysiske rammer delvist understøtter borgernes trivsel. Det vægtes i
bedømmelsen at, bortset fra Bredeshave som er relativt nybygget, er tilbuddets afdelinger placeret i bygninger af varierende alder -
flere ældre - og heraf flere med større eller mindre behov for renovering og ombygning for at kunne opfylde borgernes behov.
Fordelingen af Værksteder og A-Huse på mange mindre matrikler er ligeledes en udfordring – idet borgerne så må fordeles i mindre
grupper, og medarbejderne arbejde alene, hvilket skaber en sårbar situation. Socialtilsynet har således observeret flere eksempler på,
at borgere var ladt alene uden meningsfuld beskæftigelse. Socialtilsynet bemærker, at der - jf. socialtilsynets observationer, er fysiske
rammer i tilbuddet som fremstår som velegnede til at understøtte trivsel. Ligeledes bemærkes, at der er fysiske rammer i de ældre
huse, der fremstår som hyggelige og charmerende, men at socialtilsynet observerer, at der er rammer, der huser mange borgere og
aktiviteter. Eksempel herpå er Værkstedet i Snesere, hvor der f.eks. er indrettet fælles spisestue i et lavloftet kælderrum. Dette er
forhold som særligt udfordrer tilbuddets A- huse og produktionsværksteder, hvor borgerne opholder sig gennem hele dagen - mens
f.eks. landbrug, og gartneri og have(ude)hold primært bruger lokalerne til morgenmøder og pauser, og ellers færdes udendørs.

A-hus Vidarslund, hvor der søges om udvidelse af antal pladser, er en ældre bygning. Indretningen er charmerende og hyggelig. Ved
tilsynsbesøget giver borgerne udtryk for at være tilfredse med de fysiske rammer. Det observeres, at borgerne anvender rammerne
og faciliteterne. Der er gode udendørs faciliteter. 
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.b
Tilbuddets fysiske rammer er delvist velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af samtaler ved tilsynsbesøg,
socialtilsynets observationer og dialogmøde den 25-10-2019. Til grund for bedømmelsen lægges, at der er variationer afdelingerne
imellem hvad angår fysiske rammer. Der er således en bred vifte af fysiske rammer: Sofiegårdens A- hus er beliggende i dele af en
gammel skole, A- hus Vidarslund i dele af en stor villa, Værkstedet Snesere i en gammel brødfabrik, Vidarslund gartneriet har
væksthuse samt en trælænge med faciliteter til borgere og medarbejdere, Landbrug og mejeri er beliggende på en gammel gård. A-
hus Bredeshave er i nybyggede og rummelige rammer. Sampovig A- hus er fordelt med aktiviteter i det oprindelige hovedhus, hvor
der også er beboelse, et parcelhus og et træhus, med to rum til indeaktiviteter i tilknytning til udeaktiviteter. Det vægtes, at A- huset
på Sampovig er reduceret i antal lokaler, da Hjerterum er inddraget til skærmet tilbud for én borger og én medarbejder. Anden
medarbejder og øvrige borgere opholder sig - jf. observationer ved besøget - i et lille afskærmet hjørne af køkkenet. Træværkstedet
har ikke været – og er ikke i brug trods tilbuddets oplysninger om det modsatte. Socialtilsynet er af ledelsen oplyst om at forholdene
vil blive bragt i orden ved udgangen af 2019.

Tilbuddets faciliteter er delvist velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at der er variationer afdelingerne imellem
hvad angår faciliteter. Det vægtes, at der eksempelvis på Værkstedet i Snesere og A- huset på Vidarslund er dårlige toiletforhold for de
borgere der er i tilbuddet. Der kan således opstå kø til toilettet, og situationen omkring borgere, der har behov for hjælp til toilettet -
evt. bleskift - vanskeliggøres af forholdene. Det vægtes også i bedømmelsen, at borgere i A- huset på Sampovig skal fra A- huset til
deres boenheder i forbindelse med toiletbesøg og personlig hygiejne, da dette behov ikke kan imødekommes i A-huset. Det
observeres ligeledes, at der ved haveholdet er ét meget lille og nedslidt toilet til fælles brug for borgere og personale. Det vægtes, at
fysiske rammer og faciliteter i Marjatta værksteder og A-huse generelt ikke er velegnede til borgere med nedsat mobilitet evt. brug af
rollator og/eller kørestol samt borgere med synshandicap. Undtaget herfra er A-hus Bredeshave.

Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at alle tilbuddets afdelinger er beliggende
landligt og med gode udenoms faciliteter, som også inddrages i tilbuddets hverdag. A- huse ligger i tilknytning til bo-enheder og
borgere med behov for dette, kan nemt tilgå deres Aktivitet- og beskæftigelse. Ligeledes vægtes, at det gælder for borgere, hvor
landbrug og produktionsværksteder og A- huse, ligger fysisk væk fra borgernes bosted, at de kan bruge den velfungerende interne
busordning. Nogle borgere vælger at transportere sig selv på cykel eller knallert.

 

I A-hus Vidarslund, hvor der søges om væsentlig ændring, observeres ved tilsynsbesøg, at enheden ikke er egnet til borgere, der er
begrænset i mobilitetet. Der er desuden ikke gode toiletfaciliteter og borgerne, der visiteres til enheden, skal derfor være
selvhjulpene. Faciliteterne i enheden er velegnede til de produktionsværksteder, der er tilknyttet enheden. 

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikatoren er ikke relevant da tilbuddet ikke er et hjem. Scores med et gennemsnit af indikator 14.a og 14.b
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Økonomi$eg-print-section-heading-end$

Økonomi

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er
økonomisk bæredygtigt.

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets
økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets
økonomi ikke er gennemsigtig.

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er
økonomisk bæredygtigt.

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets
økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets
økonomi ikke er gennemsigtig.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med
illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne)
repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem
socialtilsynet og tilbuddet.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv

$eg-print-section-heading-start$Datakilder$eg-print-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

Kompetence og anciennitetsoversigt
Pædagogiske planer
Tidligere tilsynsrapport
Ansøgning om ændring
Øvrige dokumentkilder

Beskrivelse
Dokumentation for at analyse af tilbuddets kompetencer følger handleplaner. 

$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Ledelse
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$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Andet
Borgere

Beskrivelse
Samspillet mellem borgere og medarbejdere er observeret under tilsynsbesøget. 
Samspillet borgerne imellem er observeret under tilsynsbesøget. 
De fysiske rammer er beset. 
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