
 

    
  

HJORTSHØJ CARE 
   Skovhusvej 9, 8240 Risskov 

     Tlf. 23 32 05 56 
CARE@WEBSPEED.  DK  

 

Uanmeldt kommunalt tilsyn 2013  

Tilsynsrapport for opholdsstedet Hadruplund 

Opholdssted for børn og unge 

 Odder Kommune 

 
Tilbuddets navn: 
 

Hadruplund 

Tilbuddets type: 
 

Privat selvejende botilbud (fond), der arbejder under 

tilsyn af Odder Kommune. Tilbuddet henvender sig til 

psykisk udviklingshæmmede børn og unge <18 år 

 
Adresse: 
 

Hadrupvej 41, 8350 Hundslund 

Telefon: 
 

86 55 08 09 

E-mail: lene@hadruplund.dk 

niels@hadruplund.dk 
Synlighed omkring tilbud: 
 

Tilbudsportal, hjemmeside, brochurer 

www.hadruplund.dk 

Sundhedspolitik og værdigrundlag er vedlagt 

Lederens navn: 
 

Pædagogisk leder Lene Wendland 

Administrativ leder Niels Kjøller 
Tilbuddets målgruppe 14 udviklingshæmmede børn/unge (autisme, ADHD, 

tidlige følelsesmæssige skader, epilepsi og psykiatriske 

problemstillinger/lidelser).  

Aktuelt 2 børn i aflastning og 2 børn i dagtilbud.  

 
Antal afdelinger: 
 

2 afdelinger 

 
Antal pladser: 
 

Godkendt til 14 døgnpladser for 0 til 23 år, 2 

aflastningspladser og 4 dagpladser. 

 
Personalenormering: 
 

Normering ca. 40 fuldtidsstillinger 

 
Afdelingsleders underskrift: 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ovenstående oplysninger er hentet på www.tilbudsportalen.dk og www.hadruplund.dk 

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn d. 03.4.2013 og uanmeldt kommunalt tilsyn 15.8.2012. 

 

mailto:lene@hadruplund.dk
mailto:niels@hadruplund.dk
http://www.hadruplund.dk/
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 2 

Tilsynets samlede vurdering: (Indtryk af de fysiske rammer, forhold vedr. beboere, personale og ledelse): 
 

Tilsynet forgik sidst på eftermiddagen, hvor tilsynet først fik en meget fyldestgørende 

orientering ved pædagogisk leder Lene Wendland. Efterfølgende talte tilsynet med beboere og 

personale på Hadruplund. 

De unge på Hadruplund er svært udviklingshæmmede børn/unge med behov for guidning til 

langt de fleste funktioner. 

 

Tilsynet oplevede: 

At dagligdagen er tilrettelagt harmonisk og overskuelig for den enkelte med passende rytme, 

vekslende mellem aktivitet, mad og hvile. Beboerne var velsoignerede og pæne i tøjet 

 

Personalet tog ”hånd om” beboerne og udviste empati og respekt for den enkeltes individuelle 

behov. Personalet var gode til at ”læse” børnenes behov, og tilsynet fornemmede en venlig og 

respektfuld guidning. 

 

Der bliver fra ledelsens og medarbejdernes side arbejdet målrettet og seriøst med den enkelte 

individuelle handleplan. 

De fysiske rammer på Hadruplund både inde og ude er absolut i orden. 

_____________________________________________________________________________ 
Tilsynets anbefalinger til kvalitetssikring – og udvikling: 

 

Ved det uanmeldte kommunale tilsyn dags dato den 27.8.2013 blev der givet følgende 

anbefalinger: 

 At personalet får ekstern supervision 3-4 gange årligt.  

 
Eventuelle bemærkninger modtaget til rapporten: (høringssvar) 

 Pædagogisk leder blev telefonisk kontaktet den, 09.09. 2013 og havde enkelte faktuelle 

rettelser til rapporten, der er indarbejdet. 

 Herefter er rapporten godkendt til udsendelse. 

 

 
Oplysninger om det aktuelle tilsyn 
 
Tilsyn foretaget den: 

 Tirsdag den 27.august 2013 sidst på eftermiddagen 

Tilsynsførende: 
 

 Sundhedsfaglig konsulent Inge Hjortshøj 

 Sygeplejefaglig konsulent Anne-Marie Skovsgaard Frederiksen 
 

Deltagere ved tilsynet og interviewede personer: 
 

 Pædagogisk leder Lene Wendland 

 Væverske Løkke Larsen 

 2 beboere 
 

 
1. Beboernes oplevelser 
 
Den sociale trivsel i hverdagen: 
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Tilsynet begyndte ca. kl.15.30 lige efter, at personalet havde haft et møde med den tilknyttede 

lægekonsulent. Disse møder afholdes 4 gange årligt. 

 

Efterfølgende blev tilsynet orienteret af pædagogisk leder Lene Wendland.    

Der har været hviletid for børnene fra 13.30-14.30, hvorefter der igen er planlagte aktiviteter.   

 Nogle af de større børn var i haven for at ordne grøntsager m.m..  

 Andre var blevet kørt til ridning.  

 Et par af de lidt mindre børn spillede kort med en aftenvagt. 

 Tilsynet var væveværkstedet og talte med væverske Lykke Larsender vævede med 2 børn.  

 I spisestuen var aftenvagt Trine Bentzer i gang med at dække bord til aftensmaden sammen 

med 1 barn.  

 

Det var tilsynets indtryk: 

 At personalet er gode til at ” læse” børnene og give en respektfuld guidning til de forskellige 

aktiviteter/ opgaver. 
 

Kendskab til egne statusrapporter, udviklingsplaner samt handleplaner og bliver disse fulgt, eksempelvis 
dagen i dag? 

 

Der afholdes møde 2 gange årligt om det enkelte barns udvikling og fremtidsmuligheder. 

Følgende udarbejdes i samarbejde med barnet, kontaktperson, lærer og relevante personer:  

 Statusrapport om barnets (fysisk, psykisk og socialt formåen), familie/netværk og særlige 

forhold. 

 Relevante udviklingsplaner på de fysiske / psykiske og sociale områder samt langsigtede mål 

for den enkelte. 

 Kommunal handleplan på det enkelte barn. 

 Individuelle ugeskemaer for den enkelte barn som revideres løbende. 

 Målrettet arbejde med den enkeltes individuelle handleplan, så personalet ved hvor der skal 

sættes ind.  

 

Tilsynet oplevede: 

 At børnenes handleplaner bliver fulgt i hverdagen i det omfang, det er muligt. 
 

Hadruplund: boligforhold, de fysiske rammer for hverdagen: 
 

Hadruplund er en ombygget firelænget gård, der for 14 år siden blev taget i brug som social-

pædagogisk opholdssted for psykisk udviklingshæmmede børn og unge op til 23 år. 

 

I hovedbygningen ”Kastanjehuset” er der i stueplan spisestue og køkken. På 1. sal er der 7-8 

værelser til de unge med fælles toilet- og badefaciliteter. 

I den ene længe er der skolestue i stueplan og administrative lokaler på 1.sal. 

I den anden længe er der et utrolig flot samlingsrum med dejligt lysindfald. I den sidste længe 

”Lindehuset” er der værelser til de unge med toilet- og badefaciliteter og fællesrum.  

 

Udenomsarealerne er med gode aktivitets-/legemuligheder, hvor der tages højde for de 

sikkerhedsmæssige forhold. Der er opsat et hegn omkring legepladsen, og legeredskaberne er 

sikkerhedsmæssigt i orden. Der er en køkkenhave, hvor de unge kan arbejde. 

 

Tilsynet oplevede: 

 At børnenes værelser var indrettet individuelt med fine navneskilte på døren. 

 At stedet har et rart og åbent miljø, hvor der mulighed for at udfolde sig i gode fysiske 

rammer, såvel inde som ude. 
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 At udsmykningen er i Rudolf Steiners ånd og giver en oplevelse af ro. 
 

Sundhed og Trivsel 
Kost: 

Kosten er dokumenteret til at være 95 % økologisk eller biodynamisk. Maden tilberedes så vidt 

muligt fra bunden og med brug af friske grøntsager. Råvarerne følger årstidernes og ugedagenes 

rytme. Der tilbydes individuelle diæter og homøopatisk medicin. 

Det blev oplyst, at der er ansat en nye i køkkenet. Den tidligere ansatte arbejder med et 

kantineagtigt værksted, hvor der produceres kantinemad til personalet m.m. 

Det blev oplyst, at Hadruplund har fået tildelt ” Det økologiske spisemærke i guld”.   

 

Motion/træning 

I dagsforløbet indpasses vedligeholdelsestræning og udviklende træning til det enkelte barn.  

 Der trænes i praktiske færdigheder omkring personlig hygiejne, påklædning, spisning og 

sociale omgangsformer.  

 Beboerne hjælper til, hvor det er muligt, som nævnt i forbindelse med havearbejde, dække 

og tage af bordet m.m.  

 Børnene har et individuelt tilrettelagt træningsprogram, og der er mange udendørsaktiviteter 

i form af leg og udehygge sammen med personalet. 

 I de enkeltes handleplaner indgår motion, gymnastik, deltagelse i løbehold, cyklehold, 

bowling, skuespil, drama, kortspil, musikterapi m.m.  

 Der kan tilkaldes fysioterapeut / kiropraktor ved behov. 

  

Som ved sidste tilsyn er principperne for stedets sundhedspolitik: 

 Rytme 

 Regelmæssighed 

 Ægte sanseoplevelser 

 Organiske materialer og produkter 

 Biodynamisk og økologisk kost 

 

Tilsynet oplevede: 

 At stedet fuldt ud lever op til Hadruplunds sundhedspolitik. 
 

Kultur, socialt miljø, dialog med personalet mv.: 
 

Tilsynet talte med en medarbejder i væveværkstedet, som gav udtryk for: 

 At hun arbejdede med børnenes udtryksmåde og kommunikere verbal/ nonverbal med 

børnene, i forbindelse med de vævede. 

 At hun tog højde for, hvad det enkelte barn evnede og sammen med barnet at få vævet nogle 

flotte ting, hvilket lykkedes fuldt ud. 

 

Tilsynet oplevede: 

 At den enkelte medarbejder var meget engageret inden for eget fagområde i børnenes 

individuelle udvikling. 
 

Aktiviteter: 
 

Tilsynet fik indtryk af, at mange aktiviteter forgik i forbindelse med de daglige gøremål. 

Der tilrettelægges individuelle og fælles aktiviteter for beboerne. Der er planlagt skolegang i 

tidsrummet 9-12.15 og 14.30-17.00. 

Der er forskellige tilbud såsom fredagsfilm, fåreklipning, havearbejde m.m. 

Beboerne/personalet på Hadruplund deltager endvidere i nærområdets aktivitetstilbud. 
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2.   Personale 
 
Er der det antal medarbejdere på vagt, som planen siger? 
 

 På tilsynsdagen var der en sygemelding i skoledelen.  
 

Dialog mellem personale og ledelse, hvordan har man det indbyrdes? 
 

Tilsynet oplevede: 

 At der arbejdes professionelt og med respekt for hinandens kompetencer, og der udvises 

åbenhed, hvis der er behov for uddybning. 

 Der afholdes MUS-samtaler hvert år.  
 

Hvilke pædagogiske metoder anvendes? 
 

Tilgangen til arbejdet på Hadruplund udspringer af Rudolf Steiners antroposofiske verdens-

anskuelse og menneskesyn. 

I undervisningen er børnene niveaudelt i 3 klasser. Undervisningen tager udgangspunkt i den 

enkeltes behov.  
 

Hvordan opleves den praktiske hjælp:  
 

 Det blev oplyst, at der er 2 personer til rengøringsopgaverne både på beboernes værelser og 

fællesarealer. Desuden varetager samme 2 personer tøjvask, rulning og strygning af 

beboernes tøj. 
 

Tilsynet oplevede:  

 At der var rent, ryddeligt og ordentligt overalt.  
 

Hygiejne: 
 

 Ved tilsynsbesøget d.d. var der ingen bemærkninger til hygiejnen. 
 

Instruktion i magtanvendelsesregler:  
 

Personalet er bekendt med magtanvendelsesreglerne overfor børn og unge. Reglerne forefindes 

på personalekontoret i administrationsbygningen og på den elektroniske medarbejderportal. 

Det blev oplyst, at der i 2013 har været 8-10 magtanvendelser.  

 

 Der er udarbejdet pædagogisk handleplan i Planner4You for at undgå magtanvendelse hos 

pågældende barn og ligeledes indberettet til Odder Kommunes tilsynsmyndighed.  
 

Voldsanmeldelse? 

 

 Det blev oplyst, at der i 2013 har været et enkelt tilfælde, som er anmeldt som en 

arbejdsskade.  
 

 

3.   Ledelse, organisation og udvikling 
 

Aktuel beboersammensætning: 
 

 Meget komplekse psykisk / fysiske udviklingshæmmede børn og unge <18 år.  
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Aktuel personalesammensærning:  
 

Personalesammensætningen afspejler de unges behov. De fleste ansatte er pædagog- og 

læreruddannet, socialrådgiver, S.S.A. eller anden faglig baggrund, som kan anvendes i det 

daglige arbejde på Hadruplund.  
 

Information og samarbejde: 
 

 Der afholdes statusmøde med den enkelte unge/ forældre og pårørende 2 gange årligt, hvor 

der er gennemgang af barnets handleplaner, her er god opbakning/ interesse. 

 Der er forældrearrangementer 2 gange årligt med ringe tilslutning. 

 Der afholdes personalekonferencer 1 gang mdr. 

 Der afholdes samarbejdsmøder for personalet 1 gang ugentligt, hver tirsdag. 

 Der udarbejdes arbejdspladsvurdering hvert 2. år. 

 Der er nedsat samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg og pædagogisk udvalg. 

 

Som noget nyt er der nedsat 2 pædagoggrupper og 1 værkstedsgruppe. De skal holde møde af 1 

times varighed 1 gang om ugen. Formålet med disse møder er at drøfte og formulere 

udviklingsplaner for det enkelte barn med fokus på: 

 Hvad er der sket med barnet siden sidst? 

 Hvad er de største udviklingsområder hos barnet siden sidst? 

 Hvor skal vi arbejde henad sammen med barnet? 
 

Lommepenge:  
 

Det blev oplyst, at der udbetales faste lommepenge ud fra den enkeltes alder (cirkulærebestemt 

og aldersafhængigt). 

Der er i praksis indført to underskrifter (administrator og anden medarbejder) når der hæves 

penge kontant. 

Der er pt. udarbejdet en procedure for, når kontaktpersonen skal have udbetalt kontanter. 

Proceduren fungerer godt.  
 

Medicinhåndtering: (kun efter servicelovens bestemmelser) 
 

 Ved tilsynsbesøget blev medicinansvarlig Lene Wendland forespurgt vedr. 

medicinhåndtering. Hun oplever, det er velfungerende, og en del af børene får dosispakket 

medicin.  
 

Dokumentation 
 

Rapporter/handleplaner er at finde i online-værktøjet Planner4You. Alle medarbejdere har 

adgang til systemet med eget login og password.  

Daglige observationer hos det enkelte barn skrives i beboernes notatark. 

 

Tilsynet vurderer: 

 At de administrative funktioner er i orden. 
 

Udviklingsområder: 
 

Af udviklingsområder oplyste pædagogisk leder Lene Wendland: 

 I personalegruppen arbejdes med samarbejdet med forældre/pårørende. 

 Det daglige ansvar for opholdets drift og ledelse varetages af stedets to ledere.  

 I samarbejde med personalet har de bl.a. udarbejdet virksomheds profil i det forløbne år. 

 Værdigrundlag” og ”Sundhedspolitik” for Hadruplund, - er akkrediteret i LOS 
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(Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud) i 2011 og skal igen i 

2014, hvilket er med til at give stedet et kvalitetsløft.  

 Til efteråret er planlagt intern undervisning for personalet i Rudolf Steiner filosofien a 2 

dages varighed af 9 gange.  

 I 2013 har personalet brugt VISO for bedre at kunne tackle en af de unge med autisme, det 

havde været med god effekt. (VISO er under Socialstyrelsen et national videns - og 

specialrådgivningsorganisation, der yder gratis vejledende viden i svære sager, der rekvireres 

af kommunerne)  

 

Tilsynet anbefaler: 

 At personalet får ekstern supervision 3-4 gange årligt.  
 

Rekruttering, oplæring og fastholdelse af personale: 

 

Hadruplund får en del uopfordrede ansøgninger, og udskiftninger en begrænset. Nyansatte bliver 

undervist i brandinstruks, kriseberedskab o. lign. inden for de første 14 dage. 

Ved tilsynsbesøget var 3 tyske praktikkanter på studieophold. De yder gratis frivilligt socialt 

arbejde i sommerferieprioden, og Hadruplund giver praktikanterne kost og logi. 
 

Sygefraværsstatistik: 
 

 Det blev oplyst, at sygefraværsprocenten er for øjeblikket høj, da der er 5 langtidssyge. 

 Der er procedurer ved fravær af personale og tilkaldelse af vikarer. 
 

Tilsynets eventuelle anbefalinger til kvalitetssikring og - udvikling: 

 

Ved det uanmeldte kommunale tilsyn dags dato (15.8.2012) er der givet følgende 

anbefalinger: 

Hygiejne 

 At der ved måltiderne anvendes papirservietter/køkkenrulle. 

 At der ved personlig pleje anvendes 2 forskellige håndklæder til henholdsvis øvre og nedre 

toilette samt papirhåndklæder til personalet. 

 At personalet anvender håndsprit. 

 At personalet tilbydes undervisning i hygiejniske principper. 

 

Medicinhåndtering 

 At der rekvireres dosispakket medicin fra apoteket. 

 

Ved det uanmeldte kommunale tilsyn 27.8.2013 kunne det konstateres, at punkt 2 i forbindelse 

med hygiejne var blevet efterkommet. De øvrige punkter var ikke blevet implementeret. M.h.t. 

medicinhåndtering var mange på dosispakket medicin, og velfungerende.  

 
Tilsynets samlede konklusion:  
 

Tilsynets samlede oplevelse var: 

 At beboere, personale og ledelse på Hadruplund trives i gode og smukke rammer. 

 At Hadruplund er et velfungerende sted, hvor beboernes dagligdag er tilrettelagt afvekslende 

og med en passende rytme for den enkelte. Personale/ledelse arbejder professionel med 

respekt for den enkelte og med udgangspunkt i stedets værdigrundlag. 

 

Ved det uanmeldte kommunale tilsyn 27.8.2013 kunne det konstateres, at ovenstående stadig er 

gældende. 
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