Notatskabelon til brug for tilbuddets høringssvar på tilsynsrapporter
Angiv tema-,
Kopi af høringsrapportens
kriterium- eller
tekst
indikatornummer

Tilbuddets faktuelle kommentarer til
teksten

03.a

Vi kan ej heller modtage borgere som er
kørestolsbrugere da det meste af arbejdet
forudsætter at man er mobil.

Følgende er tilføjet i rapporten:
Kørestolsbrugere kan heller ikke henvises,
da det meste af arbejdet kræver mobilitet.

Vores daglige arbejde består i at holde
Parkteatret pænt og rent. Sørge for daglig
rengøring af toiletter, støvsugning af salon og
forye, ordne vasketøj, rengøring af kontorene,
holde biografsalen pæn og ren, hente dagens
aviser, servicere kunder i cafeen, handle ind,
vande blomster, rengøre baren, rengøre
opvaskerrumet, rengøre operatørrummet,
opfyldning af varer i baren, vedligeholdelse af
udearealer mv.
To af de nuværende 3 medarbejdere har en
arbejdsuge på 3 dage a 4 timers varighed. Den
ene er muligvis på vej op i tid efter nytår.

Er tilføjet som bemærkninger som led i faktuel
høring.

Tilbuddet kan ikke rumme borgere
der er voldsomt udadreagerende
eller kræver intens skærmning.
Tilbuddet kan tage vidtstrakte
hensyn, men på arbejdspladsen
udføres det meste arbejde i
fællesskab.

03.a
I forhold til den nærmere
beskrivelse af arbejdets indhold,
er dette ikke under indeværende
tilsyn belyst nærmere, da
personale er nystartet og ved at få
fastlagt arbejdsgange, metoder
m.m.

03.a

Temavudering – sundhed og
trivsel.

Socialtilsynets respons på tilbuddets
faktuelle rettelser
(Socialtilsynet skriver her)

Fra tilsynsrapporten vedrørende
godkendelse fremgår, at
arbejdstiden for borgerne vil blive
tilrettelagt under hensyntagen til
den enkeltes behov, og at de fleste
brugere vil få en arbejdsuge på fire
dage.
Der drøftes sund kost, og er
Umiddelbart har vi ikke drøftelse om
overvejelser om etablering af
etablering af madordning en dag om ugen pt.
madordning en dag om ugen
Vi har alle madpakke med eller mulighed for
at købe frokost i de omkringliggende butikker.
Når vi har haft et stort arrangement og der er

Er tilføjet som bemærkninger som led i faktuel
høring.

Er fjernet fra rapporten også under kriterium 5
og indikator 5.c
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06.b

personale ikke er orienteret
omkring de kommende nye regler
for området

mad til overs tilbydes alle medarbejdere at
være med til at spise rester den følgende dag.
Personale er bekendt med den nye regler vedr
magtanvendelse – punkterne er printet ud og
sidder i mappen for forebyggelse af
magtanvendelse. Mappen står i reolen på
kontoret i Parkteatret.
Proceduren for forebyggelse af
magtanvendelse er stadig under opbygning og
vi er ikke helt i mål endnu med det punkt.

Er tilføjet som bemærkninger som led i faktuel
høring.
Da bedømmelsen er med baggrund i
øjkebliksbilledet på dagen for tilsyent, har det
ikke haft betydning for scoren.

Guideline til ovenstående skema:
”Angiv hvor i rapporten”: Angiv i hvilket tema, kriterium eller indikator den fakutuelle rettelse anføres. (ikke side-tal, men fx ”Tema 3, Kriterium 7 , indikator 7a”
”Angiv oprindelig tekst”: Copypaste den oprindelige rapporttekst ind i skemaet. Det skal fremgå i hvilken sammenhæng tekten, der er kommentarer til, figurerer.
Indsæt et afsnit af teksten, hvori den del af teksten, der er kommentarer til er central.
”Tilbuddets kommentarer”: Skriv i dette felt tilbuddets kommentar eller ønske om rettelse, som I mener den bør fremgå i teksten.
”Socialtilsynets respons på tilbuddets faktuelle rettelser”: Dette er Socialtilsynets felt. Socialtilsynet anfører behandlingen af den faktuelle kommentar
.
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