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Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter

Dato for tilsyn:

30. august kl. 9.00 – 12.00

Tilsynet foretaget af:

Annette Noormagi Hansen og Niels Werner Christensen

Tilsynet talte med:

Forstander, stedfortræder og 4 pædagogiske medarbejdere

Tilbuddets kapacitet:

Botilbuddet drives efter § 108 i Lov om Social Service og beskæftigelsen efter §§ 103 og 104
Rønnegård er et helhedstilbud, der omfatter såvel botilbud som beskæftigelsestilbud.
I Rammeaftalen for 2009 er følgende kapacitet aftalt: 18 boliger med
integreret dagtilbud til personer med varig nedsat psykiske funktionsnedsættelse. Beboerne bor i 3 huse.
Desuden er der to enkeltmandsprojekter på Rønnegård.

Tilbuddets målgruppe:

Beboerne er alle udviklingshæmmede, de fleste har tillige psykiatriske diagnoser, og nogle af dem har desuden en dom. Beboernes funktionsniveau er varieret, flere af dem har problemskabende adfærd,
enkelte har i perioder behov for 2 medarbejdere på grund af udadreagerende adfærd.

Tilsynets tema:
Fritid og kvaliteten i fritidsaktiviteterne er en central del af beboernes liv. Det anmeldte tilsyn i efteråret 2010 har til formål at tilse, om tilbuddet i tilstrækkelig grad har fokus på beboernes fritid, deres
fritidsmuligheder og fritidstilbud, og hvilken støtte og vejledning botilbuddet stiller til rådighed i for-

hold til at kunne leve et indholdsmæssigt fritidsliv på realistiske og individuelle forudsætninger. Tilsynet vil endvidere afdække, i hvilken dialog mellem brugere og medarbejdere aktiviteterne/ fritiden
tilrettelægges og gennemføres, og i hvilken grad beboerne har indflydelse. Tilsynet skal desuden undersøge, hvordan de fysiske rammer udnyttes, og hvilke muligheder de giver for at opfylde beboernes
behov for et fritids-/hjemmeliv.
Region Hovedstaden - Handicap gennemførte et anmeldt tilsyn d. 30. august 2010 på Rønnegård i
Gørløse. Tilstede ved tilsynet var 2 ledelsesrepræsentanter og 4 pædagogiske medarbejdere. Tilsynet
blev gennemført ved en standardiseret spørgeguide med 4 hovedtemaer udarbejdet i Handicapafdelingen.
Tilsynet var arrangeret som et møde, og resultatet af tilsynet beror alene på ledelse og medarbejderes
udsagn. Tilsynet strakte sig over 3 timer og foregik i en god tone. Medarbejdere og ledelse havde
medbragt materiale, der dokumenterede en del af aktiviteterne på Rønnegård.
Der var ingen opfølgningspunkter fra det anmeldte tilsyn i 2009.
Alle punkter i interviewguiden blev gennemgået med deltagelse af ledelse og medarbejdere.

Tilsynets samlede konklusioner
Tilsynet vurderer, at medarbejderne forholder sig åbent og ærligt i forhold til beboernes fritid/interesser og at de er imødekommende og parat til at udvikle nye ideer om aktiviteter og fritidsinteresser.

Afsnit Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fri1
tid/aktiviteter
Tilsynet vurderer, at medarbejderne, i deres pædagogiske tilgang til målgruppen, udviser
fleksibilitet og åbenhed og er i stand til at opstille individuelle rammer for beboerne. De
fysiske rammer, naturomgivelserne og det uforstyrrede miljø medvirker til, at den enkelte
beboers fritid og aktivitetsmuligheder tilgodeses.
På baggrund af ledelse og medarbejderes udtalelser konstaterer tilsynet, at der er fastlagte
aktiviteter og traditioner på Rønnegård.
Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejderne understøtter beboernes relationer til forældre/pårørende og venner.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne respekterer hinandens forskelligheder og grænser for,
hvad der kan virke overskridende i forhold til beboernes adfærd og aktivitet.

2

Aktiviteter i og omkring nærmiljøet
Tilsynet vurderer, at medarbejderne formår at anvende både inde- og de vide udearealerne
til traditioner og årstidsbestemte aktiviteter for beboerne. Beboerne benytter nærmiljøet til
indkøb, bank læge, tandlæge mm.. Den nærmeste by er Skævinge, som ligger ca. 5 km fra
Rønnegård.

3

Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter
Tilsynet vurderer, at beboerne på Rønnegård har indflydelse og er medbestemmende på
fællesaktiviteterne gennem ugentlige husmøder. På møderne har beboerne mulighed for at
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foreslå aktiviteter og tilmelde sig aktuelle fritidstilbud eller arrangementer.
Tilsynet vurderer, at medarbejderens kendskab til den enkelte beboer, empati og tålmodighed er medvirkende til, at beboerne sikres indflydelse på aktiviteterne.
Tilsynet konstaterer, på baggrund af medarbejdere og ledelses udtalelser, at beboerne har
indflydelse på egne fritidsaktiviteter.

4

Gennemgang af fritidsaktiviteter for 3 beboere
Tilsynet kunne konstaterede, ud fra det foreliggende materiale, at den enkelte beboers aktiviteter/interesser tilgodeses, idet beboernes ønsker og mål er beskrevet og iværksat i den
individuelle plan, som medarbejderne arbejder ud fra.
Tilsynet vurderer at medarbejderne træffer valg for beboeren, i de tilfælde hvor beboeren
ikke selv kan give udtryk for ønsker og interesser. Medarbejdernes valg tages udefra kendskab til den enkelte beboer og de observationer der samlet giver beboeren en positiv oplevelse i forhold til fritidsaktiviteter. Der er modsat, beboere der har så mange ønsker om
aktiviteter, at det ikke er muligt at indfri dem alle, i de tilfælde støtter medarbejderne beboerne i at priotere og strukturere ønskerne, så disse kan iværksættes.

1.

Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fritid/aktiviteter?

Spørgsmål

Svar

Hvad har tilbuddet af fast tilrettelagte fritidsaktiviteter?

Medarbejderne oplyser, at der fælles på Rønnegård er tilbud om motion, og der er nedsat et
motions- og velværeudvalg. Desuden er der dagligt mulighed for at benytte motionscykler.
På Rønnegård er der fælles aktiviteter en gang
månedligt på tværs af husene.
Medarbejderne oplyser, at nogle af fritidsaktiviteterne er knyttet til bestemte huse (der er værksted knyttet til et af husene).
Der foregår også hjemlig hygge, så som bagning
og spille spil.
Desuden er der dyrehold med geder, gæs, kaniner og katte.
Der er en jægerhytte, som ligger bagerst på det
store fællesareal. Her kan den medbragte aftenkaffe indtages.
Beboerne er glade for at køre på fælles ture.
Rønnegård har 5 busser.
Hver tirsdag køres på café i medborgerhuset på
Svaneparken.
Knap halvdelen af beboerne er omfattet af ledsagerordning.

Hvordan understøttes de fælles relationer, når
brugerne benytter forskellige kommunikationsmåder?

Medarbejderne oplyser, at den primære kommunikationsmetode er verbal tale. Fire beboere er
hørehæmmede og bruger lidt tegn til tale. En
beboer bruger fagter og mimik. Beboerens måde
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at kommunikere på, og medarbejdernes erfaring,
bruges til at planlægge beboerens ønsker for fritidsaktiviteter.

Hvordan sikrer I, at beboerne udvikler og vedliMedarbejderne oplyser, at beboerne har det
geholder sociale relationer i og uden for tilbuddet? svært med sociale relationer uden for tilbuddet
grundet deres adfærd. Der kræves derfor næsten
altid en medarbejder til at formidle for beboeren.
Det oplyses, at beboerne, for at holde kontakt
med venner og familie, støttes ved telefonopkald
og brug af Internet. .
Rønnegård inviterer venner og familie til fester
og arrangementer for at vedligeholde beboernes
sociale netværk.
GRIT 2 (kommunikations program) forventes at
blive taget i brug i 2011.

Hvilke fester og traditioner er der gennem året?

Medarbejderne oplyser, at der er:
• Pårørende dag
• Høstfest
• Julefest
• Nytårsfest
• Forårsfest (Nyt tiltag)
• Musikfestival på Ebberød og Slagelse
• Salg af juleting fra bod ved Brugsen i
Skævinge og forsamlingshuset i Gørløse.
• Årlig fælles Bakketur.
• Julefrokost ude i byen.
• Juleindkøbstur.
• 2-3Årlig havedag hvor hele Rønnegård
deltager.
• Beboernes fødselsdage

Hvad sker der i weekenden, er der særlige traditioner?

Medarbejderne oplyser, at der er beboere, der
tager på besøg hos familie. Der er i weekenderne
mulighed for at sove længe og slappe af, idet
beboerne bruger meget energi i hverdagen.
Enkeltmandsprojekterne kører mere struktureret.
Medarbejderne forsøger at skabe en balance
mellem afslapning og aktivitet i weekenderne og
er af den holdning, at beboerne ikke skal kede
sig, men de skal heller ikke føle sig stresset.
Beboerne har mulighed for selv at komme med
forslag til ture og aktiviteter, og ofte er turene i
weekenden ikke planlagte, men sker spontant.
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Der køres tur til loppemarked, kræmmermarked,
stranden m.m..

Hvordan forholder botilbuddet sig til fritidsaktiviteter, der for personalet er grænseoverskridende?

2.

Ledelse og medarbejderne oplyser, at man har
vide grænser for beboernes adfærd.
Holdningen blandt ledelse og medarbejdere er
accepterende i forhold til en aparte adfærd på
Rønnegård. Der er enighed om, at beboerne skal
beskyttes og korrigeres, når de færdes udenfor
botilbuddet, for ikke at vække unødig opmærksomhed.
Medarbejderne respekterer hinandens grænser
og supplerer hinanden. Det kan for eksempel
være grænseoverskridende for medarbejdere at
gå i svømmehal (eksempelvis hvis mandlige beboere skal omklæder sammen med kvindelige
medarbejdere).

Aktiviteter i og omkring nærmiljøet.

Beskriv hvilke muligheder for fritidsaktiviteter der er i nærmiljøet og på selve tilbuddet ud fra konkrete eksempler (ledelse og medarbejderrepræsentanter deltager)
Spørgsmål
Svar
Indgår nærmiljøet som en aktiv medspiller i beboerens fritid?(kulturelle arrangementer, motion,
koncerter, udstillinger, foredrag, biografture, kirkelige handlinger etc.).

Beboernes handicap sætter sine naturlige grænser for, hvad de kan deltage i af lokale aktiviteter, så beboerne kommer ikke i lokale klubber
og foreninger.
En enkelt beboer benytter sig af et tilbud i Slangerup Boldklub.
Ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at
beboerne er velkendte og er accepterede i nærmiljøet.
Rønnegård har udstillet deres produkter fra
værkstedet på biblioteket i Skævinge.
Ved juletid opstilles bod ved Brugsen i Skævinge, hvor der sælges juleting..
Evangelisterne er naboer, men beboerne har ingen kontakt til menigheden.

Benytter beboeren de lokale faciliteter som læge,
tandlæge, klub og handelsliv?

Medarbejderne oplyser, at lokal læge, tandlæge
og fysioterapi i Skævinge benyttes.
Beboerne køber ind hos den lokale købmand i
Skævinge, der ligger i afstand af 5 km fra botilbuddet.
I banken og den lokale tøjbutik kender de man-
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ge af beboerne ved navn og det samme i Brugsen og Netto.
Et par beboer kan på egen hånd færdes med offentlige transportmidler. Nye beboere trænes i at
færdes i nærområdet.

Sker der et samarbejde mellem dagtilbuddet/arbejdet eller andre omkring fritidsaktiviteter?

Medarbejderne oplyser, at der er et tæt samarbejde mellem Rønnegårds botilbud og dagtilbud. Der samarbejdes om beboernes individuelle planer samt planlægning af blandt andet fælles arbejdsdage. I øvrigt samarbejdes der også
med de eksterne dagtilbud, som 5 beboere benytter.

Har I eksempler på, at der er fritidsaktiviteter, der
ikke kan opfyldes, og hvori består så begrænsningerne?

Medarbejderne oplyser, at der på Rønnegård ikke er beboere, der ikke kan få sine ønsker om
fritidsaktiviteter indfriet.
En beboer kan have mange og urealistiske ønsker til fritidsaktiviteter. Medarbejderne støtter
beboerne i at finde den aktivitet, der er realistisk, og som prioteres højest af beboeren.
En medarbejder nævner under dette punkt, at
der er begrænset tilbud til de beboere, der ønsker seksualvejledning eller i at få en kæreste.
Ledelse og medarbejdere på Rønnegård arbejder
på at få et projekt sat i gang om seksualitet, for i
højere grad at kunne støtte og vejlede beboerne.

Mener I at de fysiske rammer på tilbuddet er tilstrækkelige i forhold til aktiviteter, der er behov
for?

Medarbejderne oplyser, at Rønnegård er beliggende i skønt naturområde, hvor der er ”højt til
loftet” og med masser af god plads.
Rønnegård får en ny administrationsbygning i
2011. Ledelse og medarbejdere forestiller sig, at
den nuværende administrationsbygning efterfølgende skal indrettes til et aktivitetshus med fitness, café, m.m., så det bliver muligt at invitere
gæster og åbne botilbuddet udadtil.

3.

Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter

Spørgsmål

Svar

Afholdes der beboermøde og hvor ofte og med
hvilket indhold?

Medarbejderne oplyser, at der i samtlige huse
om søndagen afholdes husmøder, og beboerne er
aktivt deltagende, og de ser frem til møderne.
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På møderne tales om dagligdagen i huset og
hvad der skal ske af aktiviteter i den kommende
uge.
Der lægges kostplaner, og der planlægges indkøb. Det er også i det forum, der drøftes ferieture.
Medarbejderne oplyser, at der lejlighedsvis har
været afholdt fælles beboermøder, men at beboerne ikke har vist den store interesse for dem,
selvom medarbejderne har forsøgt at motivere.

Er der tilbud om ferie og weekendture?

Beboerne har en hovedferie på 5 dage og 2 dages
weekendtur, hvor Rønnegård yder personaledækningen
Det er muligt for beboerne at købe sig til ekstra
ferie, hvor de selv betaler for personaledækningen.

Hvorledes sikrer i at beboerne har indflydelse på
tilrettelæggelsen af ferie og weekendture?

Medarbejderne oplyser, at det er meget individuelt, hvordan beboerne afholder deres ferie, de
fleste holder dog ferie i Danmark. Det drøftes
individuelt med den enkelte beboer. Herefter
sammensætter medarbejderne de aktuelle feriegrupper. Grupperne sammensættes ud fra beboernes ønsker, deres adfærd og indbyrdes relationer.
Det ene enkeltmandsprojekt har to årlige ture, og
det er medarbejderne, der på baggrund af beboerens interesser og handicap, der besluttes rejsemål.

Hvad gør tilbuddet for at sikre, at beboere der ikke kommunikerer verbalt, kan få tilgodeset deres
ønsker om fritidsaktiviteter og fritidsinteresser?

Medarbejderne oplyser, at næsten alle beboerne
har verbalt sprog, og at dette er medvirkende til,
at beboernes ønsker og behov er nemme at opfylde.

Hvilke metoder og værktøjer anvendes i dagligdagen til at støtte beboeren i at sætte oplevelser
og begivenheder ind i et historisk perspektiv?

Medarbejderne oplyser, at der bl.a. bruges digitale fotos. Som eksempel oplyses, at forud for en
ferierejse laves en rejsemappe, der bl.a. indeholder foto af hotel, restaurant, udflugter m.m.. Der
fotograferes ved festlige lejligheder. Grupperne
har fotoalbum og beboerne har individuelle fotomapper. Det er gennem foto og fotomapper, at
oplevelser sættes i historisk perspektiv.
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Er det en aktivitet at beboeren beskæftiger sig
med stereotype handlinger i længere perioder? I
givet fald hvorfor?

Medarbejderne oplyser, at det ikke er i orden at
udføre stereotype handlinger det meste af dagen.
Der er kun en beboer, der har noget der ligner,
stereotype handlinger. I dette tilfælde bryder
medarbejderne korrigerende ind med et tilbud
om en anden aktivitet.

Har alle brugere gavn af ustruktureret fritid, hvor
brugeren selv skal tage initiativet?

Medarbejderne mener nej for målgruppen, nogle
beboere kan have gavn af selv at administrere
egen fritid, men der vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Hvis I som personale boede her ville I være tilfreds med de muligheder tilbuddet tilbyder af aktiviteter og vil jeres valg af brug af fritid være accepteret?

Medarbejderne gav udtryk for, at man på Rønnegård er parat til at imødekomme og udvikle
nye ideer om aktiviteter og fritidsinteresser.
En medarbejder oplyser, at der mangler et tilbud
om seksualvejledning. Imidlertid er der truffet
aftale med ekstern seksualvejleder.
En anden medarbejder gav udtryk for, at hun ønskede sig mere tid til fordybelse i aktiviteter
sammen med beboerne, da der er en del praktisk
arbejde forbundet med jobbet.
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