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1. TILSYNSRESULTAT
1.1

OVERORDNET VURDERING

BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Fritidscentret Vesterkæret. 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 vurdering, at Fritidscenter Vesterkæret er et pædagogisk og indholdsrigt fritidstilbud til
de unge, som sikrer dem mulighed for et aktivt ungdomsliv med varieret indhold. Medarbejdere og leder
fremstår faglige og reflekterende i forhold til indsatsen omkring de unge og er opmærksomme på kompetenceudvikling, som kan kvalificere indsatsen yderligere.
Der er et udviklingspunkt i forhold til at evaluere på de opstillede mål og delmål i dokumentationen.

1.2

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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VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER

Tema

Vurdering

Målgruppe og metoder

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Fritidscenter Vesterkæret arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse
med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for de unge,
herunder en neuropædagogisk og ressourceorienteret tilgang. Der er p.t. flere
kørestolsbrugere end tidligere, samt flere unge som har brug for en pause,
når de kommer, dette tager Vesterkæret individuelt hensyn til.
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante parter omkring den enkelte
unge, herunder netværksmøder på skolerne. Leder beskriver, at der ind imellem kan være udfordringer i samarbejdet med myndighedsafdelingen, idet de
ikke altid modtager relevant information, fx omkring alkoholmisbrug/behandling i familien, dette er også et problem i forhold til underretninger. Der samarbejdes med skole og forvaltning omkring skoleskift, og medarbejdere og
unge besøger tilbuddene, eks. VUK, VIA og Limfjordsskolen. Desuden deltager
tilbuddet i klub Grif, og det er besluttet, at de unge skal deltage 4 gange, og
derefter er det frivilligt, om man deltager, dette for at fremme det sociale og
netværket.
Der er etableret et samarbejde med Vester Mariendal Skole, hvor to pædagoger er med i understøttende undervisning og svømning.
Tilbuddet arbejder rehabiliterende/habiliterende og understøtter de unges
fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er fokus på kost og motion, og der
sørges altid for, at der er fysiske aktiviteter i salen, som de unge søger. Derudover er der ”rugbrødstirsdag” og fællesspisning hver torsdag, hvor de unge
præsenteres for sunde alternativer i kosten. Desuden er der altid gulerødder
til de unge i Biksen.
Tilbuddets pædagogiske tilgang bidrager til forebyggelse af magtanvendelse
og indgreb i selvbestemmelsesretten samt efterlevelse af regler og instrukser
for magtanvendelse. Der har ikke været magtanvendelser, men det kan ske,
at to unge har konflikter med hinanden med fra skolen. Medarbejderne støtter de unge til at komme ud af uoverensstemmelsen.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv
og hverdagen i tilbuddet. De unge giver udtryk for, at de føler sig hørt, respekteret og anerkendt.
En ung udtrykker, at de vokse er til at tale med, de lytter, og man kan komme med forslag til aktiviteter. De unge vælger selv, hvilke aktiviteter de vil
deltage i alt efter interesse, lyst og dagsform. Tilgangen er anerkendende og
tilpasset den enkeltes funktionsniveau. De unge bruger en oversigtstavle efter
behov når de ankommer og har på den måde mulighed for at vælge lokale/aktiviteter.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Vesterkæret understøtter borgernes mulighed for at udnytte deres fulde potentiale i forhold til læring omkring deres egne ressourcer og kendskab til
dem selv som unge mennesker med en funktionsnedsættelse. Der gives eksempler på unge, som skal støttes i at sige fra, eller unge som har tendens til
at sige nej til alle aktiviteter. De unge guides til at vælge og få belyst, hvad
valget indebærer.
Der har været en mandegruppe, som i et trygt miljø belyser seksualitet som
en del af den naturlige udvikling. Nu er der en pige teenagerklub, som holder
pigemøde en gang ugentligt med faste emner, og under tilsynet tog gruppen
på tur i storcentret.

Score: 5

Anerkendelse, inddragelse og indflydelse
Score: 5

Læringsmiljø
Score: 5
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Organisation og ledelse
Score: 5

Fysiske rammer
Score: 5

Årets særlige tema
Effektdokumentation
og Kompetencer
Score: 4

1.4
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Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Tilbuddet har en faglig kompetent og ansvarlig ledelse. Leder er nyansat i
barselsvikariat, men med gennemgående kendskab til specialområdet, og
fremstår fagligt reflekterende omkring pædagogikken, indsatsen over for de
unge samlet set samt i overvejelserne om egen rolle som leder.
Tilbuddet arbejder målrettet med den generelle medarbejdertrivsel, herunder ugentligt møde i specialgruppen med dagsorden og efterfølgende referat.
Her er et centralt emne målvandring med fokus på neuropædagogikken. Derved implementeres neuropædagogikken på det daglige plan, og det kobles op
på praktisk plan med fx en ung, som kører for hurtigt i kørestol på gangen.
Medarbejderne giver udtryk for at have nogle fantastiske kollegaer, de bruger
hinanden meget i det daglige og er tydelige, stabile og giver hinanden konstruktiv kritik.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
De fysiske rammer imødekommer de unges særlige behov, herunder mulighed
for pauser i et lokale med ro. Dog nævnes det, at kørestolsbrugere ikke har
adgang til musikrummet i kælderen.
Tilsynet observerer en god stemning og atmosfære på stedet, og der har været arbejdet med at gøre rummene mere indbydende, ligesom der er opmærksomhed på, at de kan udnyttes til forskellige formål, fx med skillevægge. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med, at der er installeret to
loftslifte, og der arbejdes endvidere på at lave et sanserum.
Der er problemer med kloakeringen på toiletterne, og det bliver nu opprioriteret. Derudover har man etableret løsninger, der gør toiletterne mere handicapvenlige, bl.a. sat sæben længere ned og sat badeforhæng op, idet døren
til toilettet lukker meget langsomt.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne.
Tilbuddet arbejder overvejende systematisk på at anvende resultat- og effektdokumentation til brug for egen læring og justering/forbedring af indsatsen. Tilsynet ser tre handleplaner med overordnende mål og delmål, som delvis evalueres. Der arbejdes struktureret med disse mål, og den unge er inddraget og medunderskriver handleplanen. Der er desuden beskrevet metoder
til at opnå målet. Der er dog et udviklingspunkt i at få dokumenteret evalueringen.
Tilbuddets medarbejdere besidder relevante, opdaterede kompetencer i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder. En medarbejder er på uddannelse
til seksualvejleder, en medarbejder skal uddannes til sundhedsambassadør,
og af andre kurser nævnes emner som cerebral parese, selvskadende adfærd,
forflytningskursus og kursus i neuropædagogik.

TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:
Bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at dokumentere evalueringen af mål og delmål i den
pædagogiske handleplan, således at effekten af det pædagogiske arbejde bliver tydeligt.
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2. OPLYSNINGER
2.1

GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN

Adresse
Fritidscentret Vesterkæret, Skydebanevej 6a, 9000 Aalborg
Leder
Afdelingsleder Lasse Dehn
Tilbudstype og juridisk grundlag
Fritidscenter, jf. Dagtilbudsloven.
Antal pladser
27 pladser
Målgruppebeskrivelse
Børn og unge i alderen 10-18 (21) år med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg
22. marts 2018, kl. 12.30 – 15.30
Deltagere i interviews
Leder, to medarbejdere og to unge
Tilsynsførende
Manager Gitte Stentoft, Pædagog, PD. i Specialpædagogik
Manager Lone Tidemand, Socialrådgiver

2.2

AKTUELLE VILKÅR

Aktuelle vilkår
Ingen aktuelle vilkår for tilsynet.

2.3

OPFØLGNING

Opfølgning
Ingen opfølgning
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