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Auditrapport 
jvf. Foreningen Akkreditering Danmarks standarder af 2015. 

 

Hovedefterprøvninger sker som led i det sociale tilbuds ansøgning om at blive certificeret efter 

Foreningen Akkreditering Danmarks standarder for sociale tilbud.  

Auditorrapporter fra hovedefterprøvninger vil – efter Bureau Veritas interne kvalitetskontrol - indgå 

som en del af beslutningsgrundlaget, som forelægges Certificeringsnævnet, der træffer den endelige 

beslutning om certificering af det pågældende sociale tilbud.  

Årlige besøg: Auditrapporter fra de årligebesøg vil blive genstand for Bureau Veritas interne 

kvalitetskontrol og kun i begrænset omfang blive forelagt Certificeringsnævnet,  

Generelle oplysninger  

Auditoplysninger: 

Det sociale tilbud (incl. adresse): Gaia, Præstevænget 3a, 9320 Hjallerup 

Afdelinger (incl. adresser) indgået i audit: - 

Dato for audit: 

 

21-8-2018 

Repræsentant for det sociale tilbud: Bente Pedersen & Hanne Kargo 

 

Ledende auditor: 

 

Birgitte Remmen 

 

Øvrige medlemmer af auditorteamet: - 

 

Dato for fremsendt program: 

 

Juni 2018 

Evt. ændringer i programmet: 

 

- 

Dato for fremsendt resume af gennemgang 

af kvalitetsbeskrivelsen(relevant i 

forbindelse med hovedefterprøvning): 

- 

Hvilken tilbudsspecifikke standard/-er 

indgår i auditten? 

Botilbud for voksne ADK 20.13 

Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse og STU ADK 

20.13 

Hvilke myndighedsgodkendelser er 

registreret på tilbudsportalen: 

Gaia er registreret efter reglerne op tilbudsportalen 

Andre bemærkninger i forbindelse med 

audit (som omhandler de faktuelle 

oplysninger): 

- 

Underskrift ledende auditor: 

Dato: 

24-8-2018 Birgitte Remmen 
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Objektive vidnesbyrd 

Objektive vidnesbyrd på afvigelser, skal fremgå af de vedlagte afvigelsesrapporter i bilagsmaterialet 

til denne auditrapport. 

 

Auditteamet bedes notere, hvor mange af følgende objektive vidnesbyrd der er kategoriseret som 

henholdsvis større afvigelser og mindre afvigelser i forbindelse med audit:  

 

 

 

Overordnet konklusion på auditten 

Hovedefterprøvning: Dette afsnit skal indeholde en sammenfattende konklusion til 

Akkrediteringsnævnet. 

Årlige vedligeholdelsesbesøg: dette afsnit skal indeholde en sammenfattende konklusion til Bureau 

Veritas interne kvalitetskontrol.  

 

Samlet konklusion og vurdering af stedet: 

Gaia fremstår som et velfungerende tilbud, med en høj faglighed. Den faglige leder har igangsat et 

kursusforløb i neuropædagogik og der følges løbende op med supervision og faglig sparring i 

hverdagen. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med mulighederne for faglig udvikling. 

Der arbejdes systematisk med kvalitetsarbejdet, kriterierne i standarden drøftes løbende på 

personalemødet hen over året og medarbejderne er inddraget i at fremlægge de enkelte kriterier. 

Stedets værdier er implementeret i hverdagen, hvilket fremgår af samtaler med ledelsen og 

medarbejderne, hvor det gennem eksempler fra hverdagen tydeliggøres, at dialog, tillid, respekt og 

ansvar indgår som værdier i løsning af konflikter og måden at forholde sig til hinanden på. Det 

fremgår desuden, at etiske overvejelser er en del af de daglige drøftelser af de dilemmaer, der 

løbende opstår. 

Beboerne har en struktureret og varieret hverdag på Gaia. Aktiviteterne i dagtilbuddet og i fritiden 

er mangfoldige og tilpasset den enkelte beboer. Beboerne tilbydes forskellige valg både i forhold til 

indhold i hverdagen, i fritids aktiviteter og i rejseaktiviteter. Der afholdes handleplansmøder en 

gang årligt og der udfærdiges statusrapporter i forbindelse hermed. Ud fra myndighedens 

handleplan udarbejdes der udviklingsmål, delmål og smtte/gas mål, som er meget konkrete mål i 

hverdagen, som der løbende følges op på, ud fra en defineret scoring. De beboere auditor talte med, 

kunne selv redegøre for deres smtte/gas mål, de udtrykte desuden tilfredshed med stedet og 

indholdet i hverdagen. 

Der skrives dagligt journal i Planner4you, opfølgningen på delmålene kunne efter auditors 

opfattelse med fordel også skrives i dette system.  

Ledelsen er forholdsvis ny på Gaia. Der udtrykkes tilfredshed med ledelsen, de er åbne, gode til at 

lytte og til at følge op. Der afholdes årlige MU-samtaler. Den nye medarbejder havde allerede været 

Antal: 

Større afvigelser: 0 

Mindre afvigelser: 0 

Bilag vedlagt i alt: 0 
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til en sådan samtale. Der har været noget udskiftning i personalegruppen indenfor det seneste år. 

Både fra ledelsen og medarbejderne var der opmærksomhed på, at fastholde kulturen og 

fagligheden på stedet 

Gaia udformer APV på en lidt alternativ måde. Der er både udformet APV i forhold til nogle 

beboere, omkring løft, udadreagerende adfærd mv. Desuden er der fulgt op og udbedret forhold 

omkring fælles anliggende som fx belysning, sygefravær mv. 

Gaia afholder flere årlige arrangementer for pårørende, med forskelligt indhold. Der har blandt 

andet været en evaluering af stedet, hvor der er kommet gode tilbagemeldinger og forslag om nye 

tiltag. Auditor anbefaler at fortsætte disse evalueringer, da det kan give gode input til at udvikle 

Gaia. 

 

Tilbuddet efterlever til fulde certificerings- standarden 
 

Om forløbet  
 

Det fremsendte program blev holdt, dog med lidt justering i forhold til tidspunktet for stedets 

formiddagspause og frokostpause. Auditor deltog i begge pauser og fik her lejlighed til at møde de 

fleste af stedets beboere og de medarbejdere, der var på arbejde. Der hersker på stedet en munter og 

hyggelig omgangstone, det tales roligt og stille og stedet er præget af hygge og en god stemning. 

Programmet vedlægges som bilag. 

 
 

 

Hvem har deltaget i auditten: 

 

Interviewede medarbejdere: 

Navn  Titel/arbejdsområde/afdeling 

  

Bente Pedersen Overordnet leder 

Hanne Kargo Pædagogisk leder 

  

Anne Mette Malmkjær Social og sundhedshjælper, pædagog, 

medicinansvarlig 

Britta Jensen Pædagog 

Claudia Plesner Pædagog 

  

 

 

Systematisk gennemgang af kriterierne 

 

Dette afsnit indeholder en systematisk gennemgang af hvert kriterium. Auditorteamet bedes tage 

stilling til følgende: 

- Er kriteriet gennemgået? 

- Hvilke relevante lovkrav er set efterlevet  
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- Er der overensstemmelse/ uoverensstemmelser mellem praksis/det beskrevne system/evt. lovkrav/ 

standarden? 

- Beskrivelse af evt. uoverensstemmelse  

- Auditorteamets anbefaling i henhold til kriteriet.. 

- Anbefalinger 

- Eksempler på Best practice 

Den gennemgåede dokumentation skal beskrives under hvert af nedenstående punkter (dette gælder både for 

den Organisatoriske standard og den/de tilbudsspecifikke standarder).  

 

Den Organisatoriske standard 
 

Kriterium 1: Værdigrundlag 
 

Gaias værdigrundlag er beskrevet på hjemmesiden og på Platformen, som er en digital medarbejderhåndbog. 

Værdierne blev oprindelig fastlagt, da Gaia blev oprettet. Alt personale var på daværende tidspunkt 

involveret i at fastlægge værdierne. Ledelsen finder ikke anledning til at ændre i værdigrundlaget, da de 

oplever at værdierne fortsat passer til målgruppen og den faglige opgave. Desuden er værdierne godt 

implementeret i hverdagen, den opfattelse styrkes af interviewet med medarbejderne. Værdierne drøftes på 

den årlige gennemgang af kriterierne, samt løbende i hverdagen. 

 

Auditor så: 

Beskrivelse af værdierne på hjemmesiden og Platformen. 

Pædagogisk dag d.13/2 2018, hvor værdierne blev drøftet. 

 

Kriterium 2: Ledelse 

 

På Platformen er ansvarsfordelingen mellem de to ledere beskrevet, samt bestyrelsens opgaver og ansvar. 

Desuden findes her også et organisationsdiagram. 

Der er i samarbejde med bestyrelsen udformet en strategiplan 2020, hvori der opstilles mål for hvert enkelt 

år. Af strategiplanen fremgår det, at der er evalueret på de opstillede mål for 2017, hvor alle mål er opnået. 

Der er opstillet nye mål for 2018, som evalueres sidst på året. Strategiplanen kan læses på Platformen og er 

desuden gennemgået med personalet på den pædagogiske dag i februar. 

Der kommunikeres på Gaia via det digitale system Planne4you. Her sendes beskeder, skrives dagbog og 

desuden er der et årshjul indeholdende alle møder (personalemøder, handleplansmøder, supervision mv.). 

 

Ved ansættelsen skrives der under på tavshedspligten og der er en beskrivelse på Platformen af, hvordan 

personfølsomme oplysninger skal håndteres. Som noget nyt, i forbindelse med EU´s persondataforordning, 

skriver medarbejderne under på, at billedmateriale må benyttes på hjemmesiden og i materiale til beboerne, 

materiale der skal understøtte en forudsigelig hverdag. Der er desuden udformet en beredskabsplan i tilfælde 

af brud på IT-sikkerheden. Persondataforordningen har desuden betydet ændringer i forhold til, hvad der må 

hænge på opslagstavlerne og alt materiale vedr. beboerne er låst inde. 

 

På Gaia samarbejdes der med beboerens rådgivere i kommunerne, dels skriftlig og ved fremmøde til 

handleplansmøderne. Desuden samarbejdes der med sundhedsvæsnet, pårørende, fritidsaktiviteter og 

lignende tilbud. Der er en oversigt i den enkelte beboers mappe, samt en samlet oversigt i en 

personalemappe. 

 

Beboerne inddrages i udvalgte organisatoriske forhold på husmøderne, samt i planlægningen af deres 

dagligdag i samarbejde med deres kontaktperson. Revideringen af inddragelsen sker dels på husmødet og 

personalemødet. 
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Auditor så: 

Funktionsbeskrivelse med ansvarsfordeling i forhold til de to ledere, samt bestyrelsen opgaver og ansvar og 

organisationsdiagram på Platformen. 

Strategiplan 2020, evaluering 2017, mål for 2018 set på Platformen 

Underskrift på tavshedserklæring (Anders Brandenhoff 28/10 2016). Billedmateriale (Anders B. 15/6 2018) 

Årshjul for 2018 med møder og aktiviteter 

Dagbog, vagtplan, kalender mv. set på Planner4you 

Oversigt over samarbejdspartnere, revideret juli 2018 

Oversigt over samarbejdspartnere i X & Y´s mapper 

Husmøde referat fra 6/6 2018, hvor borgerinddragelse og medbestemmelse har været drøftet 

På personalemødet d.30/5 2018 er beskrivelsen af beboerinddragelse revideret  

 

 

Kriterium 3:Kompetencer 

 

I Platformen findes der funktionsbeskrivelse på faste medarbejdere og vikarer.  

Der er aftalt supervision fire gange i løbet af året for personalegruppen, desuden er der dagligt mulighed for 

faglig sparring medarbejderne imellem, når beboerne har stille tid på deres værelse efter frokost. 

 

Der er på Gaia udformet et skrift vedr. personalets kompetencer og at disse opnås og vedligeholdes ved 

fælles kurser, pædagogiske dage mv. Aktuelt er der uddannelse af hele personalegruppen i neuropædagogik. 

Desuden er der specifikke ansvarsområder og kompetencer, så som medicinansvarlig, seksualvejleder, 

praktikvejledere mv. disse ansvarsområder besættes løbende med nye medarbejdere, hvis nogen rejser eller 

ikke længere ønsker et ansvarsområde. Hvis der er behov for yderlig uddannelse i den situation, sættes det i 

værk. Aktuelt er der ved at blive uddannet en ny praktikvejleder. 

 
Ud fra de årlige MU samtaler er der udarbejdet kompetenceplan og udviklingsmål for den enkelte 

medarbejder. Der arbejdes i den forbindelse med et selvevalueringsskema, som er udformet specielt til Gaia. 

 

Auditor så: 

Funktionsbeskrivelse på faste medarbejdere og vikarer på Platformen 

Årshjul 2018, med datoer på supervisionen i foråret, samt pædagogiske dage hen over året 

Neuropædagogisk kursus 24. & 25. april, 11 & 12. september 2018 

Supervision 22 & 23. maj, 14 & 15. august, 30/10 & & 6/11 2018 

Pædagogiske dage 10/4 & 23/10 

Kompetence og udviklingsplan for Anders Brandenhoff april 2018, Anne Mette Malmkjær dec 2017 

MUS skabelon og selvevalueringsskema 

Personalekompetencer på Platformen 

Kriteriet kompetencer revideres efter planen d.14/11 2018 

 

Kriterium 4:Styring af kvalitetsarbejdet 

 

Der er udarbejdet et dokument, som findes i Platformen, hvor ledelsens og bestyrelsens forpligtigelser er 

beskrevet i forhold til at arbejde med kvalitetsmodellen. Desuden er det beskrevet, hvordan medarbejderne er 

involveret i at udforme materiale og oplæg til hele personalegruppen, når de enkelte kriterier gennemgås på 

personalemødet 

Der er desuden udarbejdet et årshjul, hvor det fremgår, hvornår de forskellige kriterier skal revideres. 

Auditor så dette årshjul, samt referat fra personalemøde, hvor flere kriterier havde været oppe i løbet af 

foråret. Der var overensstemmelse mellem årshjulet og datoen, hvor kriteriet var drøftet på personalemødet. 

 

Ledelsen har til opgave at samle materialet fra kvalitetsarbejdet i Platformen og at sikre en kontinuerlig 

aktualisering af samme. 
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Auditor så: 

Styring af kvalitetsarbejdet, beskrevet på Platformen 

Årshjul for revidering af kriterierne 

Personalemøde 30/5 2018, revidering af sundhed & forebyggelse 

Personalemøde 4/4 2018, revidering af målgruppe/ydelser 

 

Kriterium 5:Sundhed og forebyggelse 

 

På Gaia er der udformet en sundhedspolitik, som kan læses på Platformen. Der er fokus på sund kost og 

beboernes vægt. Desuden tilstræbes det, at beboerne deltager i motion i deres fritidsaktiviteter. Det fremgår 

af hverdagens planer, at beboerne deltager i ridning, svømning, motionscenter, bowling og gåtur, alt sammen 

tilrettelagt ud fra den enkeltes formåen og interesser. Ved deltagelse i de to måltider fremgår det desuden, at 

der lægges vægt på, at beboerne får varieret kost. 

 

Der er udformet en procedure for medicinhåndtering og en medarbejder, der er uddannet social og 

sundhedshjælper, er medicinansvarlig. Det fremgår af medicinhåndteringen, hvordan utilsigtede hændelser 

håndteres og hvordan proceduren er for egenkontrol.  

På platformen findes desuden beredskabsplaner ifølge standarden. 

Der forekommer sjældent magtanvendelser på stedet, der er lagt et stort arbejde i at forebygge 

magtanvendelse og udarbejdet individuelle APVére for beboere, der er udadreagerende. Heri beskrives 

hvordan en sådan adfærd neddæmpes og afvikles uden magtanvendelse. 

 

Der er fulgt op på stedets APV i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten i maj 2018 og der har været 

tiltag i forhold til at nedbringe sygefravær, forbedre udebelysningen mv. 

Det er auditor anbefaling at opsamle viden omkring det fysiske, psykiske og ergonomiske forhold på Gaia 

via anonyme spørgeskemaer. Ud fra dette kan der udformes handleplaner, hvis der findes områder, hvor der 

er brug for det. 

 

 Auditor så: 

Sundhedspolitik, medicinhåndtering og Beredskabsplaner på Platformen 

Referat fra personalemøde, hvor sundhed og forebyggelse var revideret d.30/5 2018 

Ugeskema, hvor beboernes fritidsaktiviteter fremgik 

Seneste indberetning af magtanvendelse 30/4 2018, eneste indberetning i år 

Referat fra personalemøde d.4/4 2018, hvor serviceloven vedr. magtanvendelse var gennemgået 

APV. Revideret maj 2018 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Tilbudsspecifik standard:  

 

 

Botilbud & Dagtilbud 
 

Gaia er etableret som et helhedstilbud, hvilket betyder at flere kriterier er fælles for begge 

tilbud. Alle beboerne der bor på Gaia, skal også deltage i dagtilbuddet. Den pædagogiske 

tilgang, samværsvejledninger, udviklingsplaner, arbejdet med relationer og selvstændighed 

mv. anvendes i begge tilbud, hvilket giver en forudsigelig og sammenhængende hverdag. Kun 

kriteriet Arbejdsmiljø og trivsel er behandlet specifikt for Dagtilbuddet. 
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Kriterium 6: Målgruppe & ydelse (standard Botilbud & Dagtilbud) 

 

Gaias målgruppe er beskrevet på hjemmesiden og på Platformen. Beboerne tilhører målgruppen, der har ikke 

været udskiftning siden sidste årsbesøg. 

Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang og som nævnt er der igangsat undervisning af hele 

personalegruppen heri. Undervisning veksler mellem faglige oplæg og omsætning af teorien i forhold til 

beboerne. På nogle personalemøde arbejder man desuden med vendespil i forhold til at implementere de 

faglige termer fra teorien. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med undervisningen og den måde den bliver 

koblet op på arbejdet med beboerne. 

Det faglige grundlag, målgruppe og ydelse gennemgås årligt på personalemøde og er sidst gennemgået i april 

2018. 

 

Auditor så: 

Beskrivelse af målgruppe, ydelse og den pædagogiske metode på hjemmeside og Platform. 

Neuropædagogisk kursus 24. & 25. april, 11 & 12. september 2018 

Referat fra personalemøde d.4/4 2018 hvor fagligt grundlag, målgruppe, ydelsesbeskrivelse er gennemgået 

Årshjul for gennemgang af alle standarder og kriterier 

 

 

Kriterium 7:Udviklingsplaner (standard Botilbud & Dagtilbud) 

 

På Gaia afholdes der årligt et handleplansmøde med beboer, rådgiver, pårørende/værge og personale fra 

Gaia. Rådgiverne møder sjældent op til disse møder, men der er skriftlig kontakt med rådgiver. Gaia sender 

hvert år en statusrapport for året der er gået, hvor der systematisk er fulgt op på beboernes mål, status og 

udvikling. Der opstilles mål for det kommende år, de overordnede mål splittes op i udviklingsmål, delmål   

og handlemål (smtte/gas). Sidst nævnte er meget konkrete mål for beboerne i hverdagen, det kan fx være en 

praktisk opgave på Gaia eller at komme op om morgenen. Der følges op i hverdagen på disse mål, hvilket 

fremgår af dagens ”tjek seddel” hvor det aftales, hvilken medarbejder der følger op på målene, med hvilke 

beboere. De beboere auditor talte med kendte deres mål og var optaget af at lever op til disse og vidste hvad 

rød, gul, grøn bold betød i forhold til at evaluere på målene. 

Der afholdes husmøde hver 14.dag på Gaia. Her kan beboerne komme med forslag til aktiviteter og vælge 

mellem forskellige tilbud til sommerferie ture. Ud fra referatet fremgår det, at det også har været drøftet, 

hvad beboerne er med til at bestemme på Gaia. I den forbindelse har beboerne været delt op i mindre gruppe, 

for at sikre at alle forstod, hvad der blev drøftet og så alle kunne komme til orde. 

 

Auditor så: 

Beboer X. Referat fra handleplansmøde d.2-10-2017. Handleplan/ statusrapport udarbejdet til det møde der 

skal være i oktober. Samværsvejledning revideret 15-9-2017. Delmål (smtte/gas) lærer at ordne sit vasketøj. 

Beboer Y. Referat fra handleplansmøde 6-9-2017, opfølgningsmøde planlagt til 5-9-2018. 

Handleplan/statusrapport for 2018. Samværsvejledning og dagstruktur, revideret august 2018. 

Dagens ”tjek seddel” hvor det fremgik, hvilke smtte/gas der skulle følges op på 

Referat fra husmøde d.1-8-2018 og 15-8-2018. Referat fra husmøde d.6-6-2018, hvor beboerne har været 

med til at drøfte, hvad de er med til at bestemme på Gaia. 

Referat fra personalemøde 30-5-2018 hvor borgerinddragelse er revideret. 

 

 

Kriterium 8:Ind & udflytning (standard Botilbud), Opstart & Afslutning (standard Dagtilbud) 

 
På platformen er proceduren for ind og udflytning beskrevet, det samme gør sig gældende for opstart og 

afslutning. 
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Størstedelen af beboerne har boet på Gaia siden starten i 2007. En enkelt beboer er flyttet ind i 2012, så 

proceduren er sjældent brugt 

Auditor så: 

Procedure for ind og udflytning, samt opstart og afslutning på Platformen. 
 

Kriterium 9: Sociale relationer & selvstændighed (standard Botilbud) 

 

Beboerne på Gaia har et dagsprogram med et godt indhold, der giver den enkelte mulighed for at arbejde 

selvstændigt både i praktik udenfor huset, men også ved opgaver i huset, fx køkkenhold, arbejde med stedets 

dyr, kreativt værksted mv. Alle beboernes dagskema er individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes interesser 

og formåen. 

På Gaia lægges der op til, at beboerne har valg og har et ansvar selv. Hvis beboerne har svært ved at tage 

valg, udarbejdes der billedmateriale omkring konsekvenser af valg. En beboer der fx ikke ville børste tænder, 

fik billede materiale i forhold til konsekvenserne af et sådan valg, hvilket resulterede i en aftale omkring 

tandbørstning. 

I fritiden er der mange aktiviteter, der lægger op til, at beboerne møder ligestillede fra andre tilsvarende 

tilbud. Der er fx aftenskole, hvor beboerne selv vælger, hvad de vil deltage i køkkenhold, musik eller 

computer.  Klub Georg, som er en fritidsklub og forskellige idræts aktiviteter. I ugen efter skulle Gaia 

afholde Gaia legene med de tilbud, der samarbejdes med. Der ville komme omkring 70 mennesker og der 

skulle dystes i mange forskellige discipliner.  

Beboerne har desuden en god kontakt til deres pårørende, hvilket Gaia støtter op omkring.  Der er to årlige 

sammenkomster med de pårørende, indholdet er dels socialt, men der drøftes også værdier og evalueres på 

samarbejdet. Sidst nævnte initiativ er efter auditor opfattelse en god måde at få feedback og nye ideer til 

indhold i tilbuddet. En pårørende har fx foreslået, at Gaia får en besøgshund, hvilket er iværksat med succes   

 

Auditor så: 

Årshjul for 2018, hvor alle aktiviteter fremgik. Aftenskole, klub Georg, svømning mv, samt sammenkomster 

for pårørende i maj, september og december 

Billeder ophængt i fællesrummet fra sommerture og andre ture 

Billeder fra praktikstederne i byen for fire beboere 

Evaluering af samarbejde med pårørende 29/4 2017. 

Beskrivelsen af sociale relationer og selvstændighed revideres ifølge årshjul 22-8-2108 

 

Kriterium 10: Arbejdsmiljø & Social trivsel(standard Dagtilbud) 

 

Dagtilbuddet på Gaia tilbyder beboerne en struktureret hverdag med et varieret indhold tilpasset den enkelte. 

Omgangs tonen er anerkendende og relationen mellem medarbejderne og beboerne er tydeligvis motiverende 

for beboernes aktive deltagelse. Beboerne har desuden en hjemmedag, hvor der følges op på mål, økonomi 

og trivsel, desuden ordnes praktiske gøremål som tøj indkøb, lægebesøg mv. En sådan dag er efter auditors 

opfattelse med til at styrke relationen og nærværet.  

Der er gode fysiske rammer på Gaia. Rammer der giver mulighed for fysisk udfoldelse, havebrug og 

dyrehold, desuden er beboernes egen bolig rummelig og give mulighed for både privatliv og samvær med 

andre. 

 

Auditor så: 

Der blev arbejdet på det kreative værksted, i haven og på køkkenholdet 

Ugekalender hvor de forskellige aktiviteter fremgik 

Beskrivelse af arbejdsmiljø og social trivsel på Platformen 

Årshjul hvor det fremgik, at arbejdsmiljø og social trivsel revideres på personalemødet d.3-10-2018 

 

  

Kriterium 11: Resultatdokumentation (standard Botilbud & Dagtilbud) 
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På handleplansmøderne følges der op på udviklingen og der fastlægges nye mål. Desuden følges der op med 

den enkelte beboer på delmål, med rød, gul, grøn bold. En god måde at evaluere på, med denne målgruppe. 

Det er auditors opfattelse, at beboerne i høj grad tager ejerskab for de mål der arbejdes med, så evalueringen 

opleves som selvevaluering. Som tidligere nævnt arbejdes der på Gaia med at give beboerne valg og ansvar 

ud fra deres forudsætninger 

 

På Platformen er der en beskrivelse af, hvorfor det er relevant at måle resultatet, samt en beskrivelse af de 

etiske overvejelser, der gøres i forbindelse med at vurdere og måle et andet menneskes forandringer: 

Desuden en beskrivelse af, hvorledes resultater fra hver enkel borger inddrages i den løbende udvikling og 

kvalificering af de indsatser, som tilbuddet udfører 

 

Auditor så: 

Ovennævnte beskrivelser på Platformen 

Under kriterium 7 fremgår det, hvilke handleplaner mv, der er set. 

 

 

Anbefalinger 

Hvad kan auditorteamet give af anbefalinger, udover den ovenstående konklusion, til 

certificeringsordningens involverede parter: 

 

Anbefalinger findes under hvert enkelt punkt 

 

 

Eventuelt afsluttende bemærkninger 
 

Fortsat certificering anbefales.  
 

 

 

 

 

------------ 

Lead auditor Birgitte Remmen 

Underskrift og dato 24-8-2018 
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