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Tilbud i Handicap og
Psykiatri 2018
Udarbejdet af:
Tilsynsenheden

TILSYN 2018
INDLEDNING
Tilsynsenheden har på vegne af Kommunalbestyrelsen ført tilsyn med et privat tilbud og et
kommunalt tilbud i Herning Kommune, der yder specialundervisning til voksne.
Tilsynsenheden har i 2018 ført tilsyn med FOF der, efter overenskomst med Herning Kommune,
yder specialundervisning for voksne. Endvidere er der ført tilsyn med Center for
Kommunikation, som er et kommunalt tilbud.
Tilsynsenheden har haft kontakt til AOF, som har oplyst, at de ikke har haft nogle borgere til
specialundervisning for voksne i perioden, hvor der blev indsamlet data til tilsynet. Derfor har
Tilsynsenheden ikke ført tilsyn med tilbuddet.
Der blev i 2017 indført gradueret tilsyn efter aftale med Social, Sundhed og Beskæftigelse samt
Social- og Sundsudvalget. Aftalen indebærer, at tilsyn på tilbuddene under Handicap og
Psykiatri fordeles over to år. På baggrund af det opfølgende tilsyn i 2017 på Tre Birke,
vurderede Tilsynsenheden, at der skulle føres endnu et opfølgende tilsyn ultimo 2018.
Tilsynsenheden har i november i samarbejde med Handicap og Psykiatri besluttet, at det
opfølgende tilsyn foretages samtidigt med det ordinære tilsyn i 2019. Dette da det ordinære
tilsyn i 2019 blandt andet omhandler tilbuddenes dokumentation.
Rapporten retter sig mod Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune.
Formålet med tilsynet har været at undersøge om de borgere, der modtager et af ovenstående
tilbud i Herning Kommune, får en sammenhængende og faglig dokumenteret
specialundervisning for voksne. Tilsynsenheden har taget udgangspunkt i overenskomsten om
specialundervisning for voksne mellem FOF og Herning Kommune og Lov om
specialundervisning for voksne
Årsrapporten indeholder først en kort gennemgang af temaet samt en gennemgang af,
hvordan data er indsamlet til brug for tilsynet. Dernæst den samlede konklusion samt
Tilsynsenhedens bemærkninger givet på tilsynet.
TEMA: DOKUMENTATION
Lovgivningen på området stiller krav om, at der skal foregå en visitation, når en borger søger
om specialundervisning og at borgeren får en afgørelse. Derudover stiller lovgivningen krav om,
at der udarbejdes en undervisningsplan med formålet for undervisningen, hvordan
undervisningen kan afhjælpe borgerens funktionsnedsættelse, samt at undervisningen løbende
skal evalueres og tilpasses borgerens funktionsniveau.
Dette er søgt belyst gennem gennemgang af tilbuddenes dokumentation, ansøgninger og
undervisningsplaner på 10 borgere.
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KONKLUSION
Overordnet set vurderer Tilsynsenheden, at de to tilbud overholder lovgivningen på
tilfredsstillende vis. Der er ikke givet anmærkninger til de to tilbud under tilsyn 2018.
FOF følger den indgåede overenskomst om specialundervisning for voksne mellem FOF og
Herning Kommune.
Tilsynet kan konstatere, at overenskomsten med Herning Kommune er den samme som ved
de forrige tilsyn i 2016. Overenskomsten beskrives som driftsoverenskomst og den
oprindelige er behandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 3. december 2008 og der
forhandles efterfølgende nyt budget hvert år. Det er tilfredsstillende, at der ved tilsyn 2018
ses kvartalsvis indberetning af elever, der har deltaget i kompenserende
specialundervisning.
Der sker en visitation og der tages stilling til om borgerne er i målgruppen.
Det fremgår af dokumentationen for 10 borgere, at der er foretaget en vurdering af
borgerens behov for støtte/undervisning og i alle tilfælde, er der truffet en afgørelse i
forhold til det tilbud, borgerne bliver givet. Det er dokumenteret, at borgerne har et behov,
som kræver kompenserende specialundervisning. I alle tilfælde er der lavet en gennemgang
af borgerens færdigheder både i forhold til det aktuelle behov og i forhold til de ydre
forhold omkring borgerens livssituation.
Hos FOF mangler der en angivelse af, hvornår undervisningsplanerne er udarbejdet og ved
to af borgerne mangler der datoer for evaluering, hvilket er mindre tilfredsstillende.
Tilsynsenheden vurderer, at der ved Center for Kommunikation er foretaget en meget
grundig vurdering af de konkret borgere, hvilket er meget tilfredsstillende.
Der er udarbejdet en undervisningsplan.
Hos FOF er der en tilfredsstillende opmærksomhed på at beskrive mål og
undervisningsindhold. Det er mindre tilfredsstillende, at der for 2 af borgerne ikke er
angivelse af, hvor mange undervisningsgange der er planlagt og over hvilken periode.
Hos Center for Kommunikation er der en meget tilfredsstillende opmærksomhed på at lave
et individuelt undervisningsforløb og det er ligeledes meget tilfredsstillende, at borgens
egen oplevelse af situationen er inddraget.
Der sker en afsluttende evaluering og vurdering af fremtidig indsats.
Hos FOF er det meget tilfredsstillende, at der er opmærksomhed på at beskrive udbytte af
undervisningen. Det er positivt, at borgeren høres i denne sammenhæng. Det er dog mindre
tilfredsstillende i de beskrivelser, hvor undervisers og borgeres evaluering ikke er adskilt og
det dermed ikke bliver tydeligt, hvori den professionelle vurdering ligger. Ved to af borgerne
mangler datoer for evaluering, hvilket er mindre tilfredsstillende
Hos Center for Kommunikation er der en meget tilfredsstillende opmærksomhed på at
evaluere og følge op på indsatsen over for borgerne.
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LOVGRUNDLAG
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16 (kommunes pligt til, at
føre tilsyn med egne tilbud).
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16. Kommunalbestyrelsen har pligt
til, at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. § 15, samt overenskomsten om
specialundervisning for voksne mellem FOF og Herning Kommune.
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