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1. OPLYSNINGER

Generelle oplysninger 

Navn og Adresse: CFD, Generatorvej 2M, 2860 Søborg

Leder: Karen Riise 

Tilbudstype og juridisk grundlag: Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL §104, og beskyttet beskæftigelse, 
jf. SEL §103 

Antal plader: Ca. 75 borgere er i alt visiteret til tilbuddet, fordelt med ca. 2/3 på §104 og 1/3 på §103 

Målgruppebeskrivelse: Borgere med funktionsnedsættelse, som er døve eller døvblinde 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 25. august 2021, kl. 08.30 – 12.30 

Deltagere i interviews: 

• Leder

• To afdelingsledere

• Tre medarbejdere

• Tre borgere

Tilsynsførende: 

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog og plejer 
Manager Gitte Stentoft, Pædagog og PD i Specialpædagogik 

1.1 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Leder er netop vendt tilbage efter et halvt års orlov. Den daglige ledelse har i perioden været varetaget 
af de to afdelingsledere med opbakning fra øverste ledelse i organisationen. Afdelingsleder for aktivitets- 
og samværstilbuddet er tiltrådt 1. januar 2021 efter at have været konstitueret i stillingen. Desuden er 
der foretaget en omprioritering af de organisatoriske ressourcer, så en tidligere medarbejder er blevet 
ansat som pædagogisk konsulent. Konsulentens primære opgave er at understøtte medarbejderne i deres 
faglige tilgang og løsning af aktuelle pædagogiske udfordringer. 

Ledelsen redegør for øvrige udviklingstiltag, herunder en ny strategi i relation til FN´s verdensmål, hvor 
der er udvalgt seks mål. Arbejdet har fx betydning for aktiviteter, som ”vild med vilje” og affaldssorte-
ring, ligesom der er kommet en forstærket bevidsthed blandt medarbejdere og borgere om valg af bære-
dygtige materialer, fx til kreative produktioner.  

Desuden oplyser ledelsen med stor ærgrelse, at centrets tolkebistand nedlægges. Tilbuddet skal frem 
over booke tolke ude fra, hvilket forventes at medføre en forringet kvalitet, da eksterne tolke ikke vil 
have den samme faglighed og relation til borgere og medarbejdere. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Ledelsen oplyser, at der på foranledning af tilsynets anbefaling ved tilsynet i 2020 er afholdt undervisning 
for alle medarbejderne om magtanvendelse, hvilket gav anledning til konstruktive spørgsmål og drøftel-
ser. Dette bekræftes af medarbejderne. 
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2. TILSYNSRESULTAT

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Gladsaxe Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på CFD. BDO er kommet frem til
følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, 
observationer og skriftligt materiale. 

Det er tilsynets samlede vurdering, at borgerne tilbydes et meningsfuldt hverdagsliv med relevante aktivi-
teter, beskæftigelse og socialt samvær. Der lægges i høj grad vægt på borgerinddragelse, og medarbejder-
nes engagement og faglige tilgang understøtter borgernes trivsel og udvikling. Tilbuddet er velorganiseret, 
og de fysiske rammer imødekommer målgruppens særlige behov.  

2.2 SCORE 

For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den 
bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for 
hvert tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede 
vurdering) 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 
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2.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

Anbefalinger 

Tilsynet har ingen anbefalinger. 




