
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Øst

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om 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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Botilbuddet Toresholm

Døjringevej 27
4180 Sorø
Tlf.: 30684839
E-mail: toresholm@toresholm.dk
Hjemmeside: www.toresholm.dk

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

Lene Hemmingsen (Socialtilsyn Øst)

01-10-2014

Pladser i alt: 8

1. Stamoplysninger
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2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:
Toresholm er for aktuelt 9 beboere et botilbud, hvor ledelse og medarbejdere lægger vægt på, at borgerne i hjemlige 
rammer fastsætter og får fulgt op på udviklingsmål og beskæftigelse.

Tilsynets vurdering er, at stedet ledes og drives synligt og kompetent. Der arbejdes med faglig udvikling og strategier.

Der er under tilsynet meget stor overensstemmelse mellem viden og holdninger hos beboere, medarbejdere og leder.

Toresholm er vurderet ud fra det øjebliksbillede, tilsynet har fået under besøg, sammenholdt med vurdering af 
datakilder og interviews.

Påbud:
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Toresholm har indsendt de relevante dokumenter, som tilsynet har udbedt sig.

Tilsynet har desuden gennemgået dokumentation fra tidligere tilsyn og gennemgået botilbuddets hjemmeside.
Observation Tilsynet har set de fysiske rammer samt deltaget i hverdagsaktiviteter med beboere og personale.

Interview

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

04-09-2014

Afdelinger

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Hanne Tost

Lene Hemmingsen

Dato

Tilsynskonsulenter
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4,5 Toresholm støtter i stort omfang beboerne i at være 
beskæftiget. Langt størsteparten sker i hverdagen i 
Toresholm, enkelte opgaver løses i nabolaget.
Interaktion med det omgivende lokalsamfund sker 
gennem løsning af de nævnte enkeltopgaver, ligesom 
Toresholm inviterer landsbyen til fest.

I relation til de borgere, som aktuelt er på Toresholm 
skønner tilsynet, at borgerne ud fra behov og 
forudsætninger stimuleres og understøttes med henblik 
på beskæftigelse, mens uddannelse ikke forekommer 
relevant.

Opmærksomhed på, om der fremadrettet flytter borgere 
ind, hvor uddannelse ville være relevant at tage op.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte deres fulde 

Toresholm lægger vægt på, at alle borgere er beskæftiget på hverdagene. Langt størstedelen af beskæftigelsen sker 
på Toresholm, men enkelte borgere løser også opgaver i nabolaget. 

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse Leder og medarbejdere lægger vægt på, at der skabes relationer uden for Toresholm. Dette sker blandt andet ved 

at invitere landsbyen til fest eller ved at have fælles aktiviteter med et andet bo- og opholdssted i nabolaget.

Borgerne kan frit låne forskellige transportmidler, så de kan komme rundt på egen hånd.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæftigelse, og der følges 
op herpå

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der opstilles, i samarbejde med den enkelte borger,udviklingsmål for den enkelte borgers udvikling 
og  beskæftigelse i Toresholm, hvor alle daglige opgaver løses af beboere og medarbejdere. Niveauet 
for den enkelte borgers deltagelse i gøremål kan svinge alt efter dagsformen, men det forventes, at 
alle borgere deltager aktivt i hverdagen.
Samtaleskemaet er gennemset, borger, medarbejder og leder referer til skemaet.

I skemaet er beskrevet fokuspunkter, som overføres til det elektroniske dokumentationssystem.
Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ingen af borgerne er i uddannelse og tilsynet skønner, at det heller ikke er relevant i relation til de 
nuværende borgere, som alle har gennemført normalt skoleforløb. Flere har gennemført uddannelse.
Alle borgere er hver dag beskæftiget i Toreholm, enkelte har mindre arbejdsopgaver i nabolaget.

De daglige opgaver fordeles ved fællesmøde om morgenen. Det kan dreje sig om rengøring, 
græsslåning, maling, pasning af heste og grise, dyrkning af grøntsager og lignende.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,7 Tilsynet vurderer, at tilbuddets drives kompetent. 
Ledelsen er synlig fagligt og organisatorisk, understøttet 
af en aktiv bestyrelse og faglige netværk. Der er fokus på 
faglig udvikling og strategier faciliteret gennem ekstern 
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supervision.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Toresholm har en fagligt kompetent ledelse, som understøttes af en aktiv bestyrelse, ledernetværk og ekstern 
supervision.

Det er kun en leder, som har ledelseskompetence. Dette er meget sårbart og et punkt, som leder selv er 
opmærksom på.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kompetencer i forhold 
til at lede tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder er uddannet socialpædagog med erfaring fra ungdomspsykiatri og misbrugsbehandling. Leder 
har været i Toresholm i 16 år.

Leder har ikke en formel lederuddannelse, men indgår i et uformelt ledernetværk for ledere af bo- 
og opholdssteder samt et andet formelt ledernetværk.

Tilsynet skønner, at leder er helt kompetent i relation til at lede Toresholm.
Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilbuddet benytter ekstern supervision til at understøtte faglig og organisatorisk udvikling.

Leder deltager i både formelt og uformelt ledernetværk, hvor der gives ledelsesmæssig sparring. Her 
indkøbes også særligt kvalificerede oplægsholdere til fælles inspiration.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Bestyrelsen er sammensat som beskrevet fondens fundats: personer med uddannelsesmæssig 
kompetence indenfor det psykologiske område, med økonomisk indsigt og tilknytning til 
lokalområdet. Aktuelt er blandt andet bankdirektør, en psykolog, en sundhedsplejerske og en lokal 
tømrer i bestyrelsen.

Side 9 af 15

Tilbud: Botilbuddet Toresholm



Ekstern supervisor har afviklet en temadag med bestyrelse og alle ansatte.

Leder beskriver bestyrelsen som meget aktiv og involveret.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Tilsynet skønner, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilbuddet har 11 ansatte, heraf 4 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Der er faglært personale til 
rådighed døgnet rundt, enten gennem tilstedeværelse eller som bagvagt.

Beboerne oplever selv, at de kan komme i kontakt med personalet, når de har behov for det. 
Beboerne oplever også personalet opsøgende.

Leder fortæller, at han ved fremtidige ansættelser vil ansætte flere medarbejdere med relevant 
uddannelse.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der er meget lille udskiftning blandt personalet. Tilsynet har gennemgået data. Beboere, 
medarbejdere og leder bekræfter disse.

Aktuelt har en administrativ medarbejder opsagt sit job på grund af sygdom, ved genbesættelse 
overvejes den faglige profil.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Sygefraværet er ikke højt.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4,5 Tilbuddets medarbejdere udvikler sig løbende rent 
fagligt, så de både besidder og udvikler de relevante 
kompetencer

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

Tilbuddets medarbejdere opleves af tilsynet som engagerede og kompetente. 
Der er lagt vægt på faglig udvikling og konsensus omkring den. Det går som en rød tråd, at man tilstræber en 
hverdag så tæt på et hjem og en dagligdag som muligt.: Alle beboerne kan sidde omkring spisebordet, som er et 
samlingssted. Tilbuddet samler sammen til et spisestel "til pænt brug". Når personalet er i beboernes hjem, så er 
de gæster. De skal behandles som gæster, men skal også opføre sig som gæster.

Det som tilsynet ser, er et tilbud med en god faglighed samtidig med en hjemlig stemning.

Side 11 af 15

Tilbud: Botilbuddet Toresholm



Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

4 (i høj grad 
opfyldt)

6 af medarbejderne har pædagogisk uddannelse, sygeplejerske og socialrådgiver indkøbes på 
timebasis, når der er behov.
Sidste år har 4 medarbejdere taget en akademisk coach-uddannelse, mens 2 er blevet coach-
certificeret.

Der er mulighed for supervision på akut basis, men ellers forgår supervision løbende og i forbindelse 
med udviklingsprojekter.

De fleste beboere og ansatte har været på Toresholm i mange år. Der samarbejdes ud fra et 
samtaleskema målrettet om at opstille udviklingsmål for den enkelte beboer. Både medarbejdere og 
beboere bakker op om denne arbejdsform. Meningen er, at målene skal evalueres to gange årligt.

Beboere, medarbejdere og leder fortæller meget samstemmende om metoden.
Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det samspil mellem beboere og personale, som tilsynet iagttager, er respektfuldt og relevant. 
Tilbuddet har gjort sig mange gode overvejelser om, hvilken kultur, der skal være på stedet. Dette 
kender både beboere og personale til, så der er en god og hjemlig stemning på stedet, samtidig med, 
personalet er opmærksomme på de enkelte beboeres mål og udvikling.

Personalet har fokus på forebyggelse af konflikter. Der har ikke været magtanvendelser, men 
arbejdsgange og politikker i relation hertil er beskrevet.

Side 12 af 15

Tilbud: Botilbuddet Toresholm



6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
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*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

-

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Formand:                         Jørgen Levinsen, tidligere bankdirketør
Næstformand:                Kim Kabat, psykolog
Medlemmer:                   Lone Jensen, syge- og sundhedsplejerske, og Jens Bruun, lokal håndværker
Medarbejder:          Heidi Andersen

Bestyrelsen er sammensat svarende til fondens vedtægter.
*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 6.695.000,00

Overskud

Lønomkostninger

0,75

Lønomkostninger, fast 
personale

58,00

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

1,30

9,30

48,00

12,70

1,30

58,50

11,00

Nej

0,50

17,00

Takster
Tilbudstype: § 107.
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