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1. TILSYNSRESULTAT 
 

1.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Hillerød Kommune foretaget et anmeldt tilsyn hos Levuk Klub. BDO er kommet frem 
til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem inter-
views, observationer og skriftligt materiale. 

Tilsynets samlede vurdering er, at Levuk Klub skaber rammen om et sundt og udviklende ungdomsmiljø, 
hvor borgerne har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter af særdeles høj kvalitet. Der er fokus på 
borgernes udvikling af selvstændighed og mulighed for at indgå i relationer. Tilbuddet er velorganiseret, 
og der ses en tydelig rød tråd i forhold til den faglige referenceramme og praksis.  

 

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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1.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:  

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der i medlemsbeskrivelserne laves en struktur, hvor det tydeligt fremgår, 
hvilke ønsker og mål borgeren har for den kommende tid samt en kort beskrivelse af metoden/ 
fremgangsmåden til at arbejde med målet.  

 

1.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Målgruppe, me-
toder og resul-
tater  

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne.  

Det overordnede omdrejningspunkt for tilbuddet er at skabe et udviklende unge-
miljø. Aktuelt er en del medlemmer i den ældre ende af målgruppen. Ledelsen op-
lyser, at de har borgere, som står foran en udslusning til et kommunalt klubtilbud 
for voksne. Endvidere, at de generelt gør sagsbehandlerne opmærksomme på, hvis 
der er borgere, som ikke profiterer af tilbuddet.  

Metodemæssigt tages der afsæt i den narrative tilgang, hvor der arbejdes med for-
tællinger om det, borgerne kan og drømmer om, frem for deres begrænsninger.  
Hvis en borger i sin adfærd giver udtryk for frustration, er medarbejderne nysger-
rige og opsøgende i forhold til afdække, hvad der gemmer sig bag frustrationen.  

Forumteater nævnes af medarbejderne som en metode, der bruges til at udfolde 
temaer om ungdomsliv og glimt af hverdagen i tråd med den narrative tankegang. 

Borgerne tildeles en kontaktperson, som med afsæt i dialog med borgeren, udar-
bejder en medlemsbeskrivelse, der justeres minimum en gang om året. Medlems-
beskrivelsen er til intern brug, og suppleres med en statusbeskrivelse til sagsbe-
handler, hvis der anmodes om det. Tilsynet har set eksempler på medlemsbeskri-
velser. Det kan med fordel fremgå mere tydeligt, hvilke konkrete ønsker og mål 
borgeren har, og hvilke metoder der anvendes til at opnå målet. 

Tilbuddet lægger vægt på at have et tæt samarbejde med forældre og andre rele-
vante samarbejdspartnere med henblik på at styrke en helhedsorienteret indsats. 
Tilsynet taler med forældre, som giver udtryk for stor tilfredshed med tilbuddet og 
den udvikling, som deres barn har gennemlevet.  

Sundhed og 
trivsel 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Borgerne oplyser, at de bliver hørt, respekteret og anerkendt, hvilket i høj grad 
understøttes af tilsynets observationer. Borgerne trives og er meget glade for at 
komme i klubben, hvor de oplever et rigtigt godt fællesskab med andre unge. End-
videre nævner borgerne, at de har stor tillid til medarbejderne, som de kan tale 
med om stort set alt.  

Borgerne medinddrages i beslutninger vedrørende eget forløb, tilbuddets indhold 
og andre fællesanliggender. Formelt har borgerne indflydelse gennem brugerrådet 
HUL og månedlige medlemsmøder, hvor der skrives referat. På baggrund af disse 
fora, er borgerne med til at lave politikker, fx omkring seksualitet, indtag af ener-
gidrik med mere.  
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Der er relevant fokus på sundhed både i forhold til kost, fysisk aktivitet og mental 
sundhed. Fx har der været et tema om seksualitet, hvilket, ifølge medarbejderne, 
var populært blandt borgerne.  

Leder oplyser, at der yderst sjældent er behov for magtanvendelse, og at det ikke 
har været aktuelt gennem de seneste år. Der er planlagt et oplæg om emnet i 
2019. Tilbuddet registrerer utilsigtede hændelser, herunder udadreagerende ad-
færd mellem borgerne, og analyserer på det efterfølgende.  

Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder konfliktforebyggende, fx ved at 
aftale strategier med enkelte borgere om, hvordan de kan håndtere egne reaktio-
ner hensigtsmæssigt.  

Aktiviteter og 
beskæftigelse 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Borgerne kan vælge mellem fem faste linjer, herunder sport, musik og teater, mul-
tiværksted, kultur og Horsebohus (natur). Borgerne vælger linje ud fra interesse, 
og kan skifte ved en forudgående praktik. Linjeaktiviteterne kvalitetssikres ved, at 
medarbejderne med afsæt i en grundig evaluering og dialog med borgerne, skal 
definere deres linjeindsats for det kommende år. 

Linjeaktiviteterne foregår i eftermiddagstimerne. Tre aftener om ugen er der ung-
domsklub med aktiviteter, som fx svømmehal, filmklub, musik og historiefortæl-
ling. Enkelte aktiviteter er målrettet køn, fx girls night.  

Der er mulighed for at deltage i forskellige ture og ferier, blandt andet skiture til 
Frankrig og Norge. Levuk har en fond, hvor borgerne kan søge om midler til at del-
tage i rejser.  

Aktiviteter og fællesoplevelser dokumenteres med en masse billeder og få ord.  

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed, bl.a. gennem aktiviteterne på linjerne. Fx har kulturlinjen et 
tema om at flytte hjemmefra. På tilsynsdagen arbejder gruppen med at forberede 
spørgsmål til et kommende besøg på et bosted. Et andet eksempel er teater og 
musiklinjen, der arbejder med samarbejds- og kommunikationsøvelser som op-
varmning.  

I forhold til forældrearbejdet er der opmærksomhed på, at understøtte familiernes 
håndtering af borgernes selvstændiggørelse.  

Klubben danner rammen om fællesskab og socialt samvær, der styrker borgernes 
mulighed for at danne relationer. Borgerne fremhæver kolonierne, hvor de lærer 
hinanden at kende i nye sammenhænge.  

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund, fx ved brug af byens 
multipark Street-lab, optræden i Tivoli mm.  

Organisatoriske 
forhold 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Leder og souschef er begge uddannede pædagoger og familieterapeuter og har der-
udover anden relevant efteruddannelse. 

Hovedparten af medarbejderne er ligeledes uddannede pædagoger, og alle har en 
narrativ basisuddannelse. Medarbejderne modtager kontinuerligt supervision, også 
med afsæt i den narrative tilgang.  

Medarbejderne har endvidere relevant erfaring og/eller uddannelse inden for de 
linjer, de varetager. Fx er en medarbejder uddannet dykkerinstruktør (for handi-
cappede), en er uddannet sexualvejleder osv. Medarbejderne udtrykker, at deres 
kompetencer i høj grad bringes i spil, både i samspillet med borgerne og i form af 
faglig sparring.  

Medarbejderne oplever, at der er et godt arbejdsmiljø, herunder et særdeles vel-
fungerende samarbejde, såvel kollegialt som med ledelsen. Der er en fast møde-
struktur og pædagogiske dage, hvor blandt andet virksomhedsplanen belyses.  
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Fysiske rammer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Tilbuddet er centralt beliggende i Hillerød. Rammerne er velegnede og afspejler 
den pædagogiske tilgang, herunder borgernes behov for struktur og visualisering. 
Der er tydeligvis lagt vægt på at skabe et ungemiljø, og borgerne giver udtryk for 
at trives i rammerne.  

En borger oplyser, at de har hensynsregler i forhold til fysisk færden i Klubben, fx 
må man ikke løbe på gangene af hensyn til de borgere, som bruger kørestol.  

Ud over tilbuddets egne lokaliteter benyttes idrætsfaciliteter i Frederiksborgcen-
tret, der er beliggende i samme bygning. Endvidere råder Levuk over et antal bus-
ser, der gør det nemt at komme omkring.  

En del aktiviteter foregår i skoven omkring Horsebohus, der hører under Levuks 
samlede tilbud. 
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2. OPLYSNINGER  
 

2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN 

Adresse  

Milnersvej 39 A, 3400 Hillerød 

Leder 

Benjamin Goings 

Tilbudstype og juridisk grundlag 

Selvejende aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL §36 og §104 

Antal pladser  

Godkendt til 100 borgere, aktuelt er der 97 

Målgruppebeskrivelse 

Borgere med funktionsnedsættelse i aldersgruppen 13-25 år 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 21. november 2018, kl. 12.30-16.00 

Deltagere i interviews 

Leder, afdelingsleder, tre medarbejdere, fire borgere og to forældre. Tilsynet blev endvidere vist 
rundt af en borger og hilste på flere borgere og medarbejdere undervejs.  

Tilsynsførende  

Manager Gitte Stentoft, pædagog, PD i specialpædagogik 

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog og plejer 

 

2.2 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår  

Der er ikke særlige vilkår, der gør sig gældende på tilsynsdagen.  

Leder oplyser, at de aktuelt er optaget af at gennemføre en APV. Som oplæg til medarbejderne er der 
planlagt et temamøde med en konsulent fra KL, som blandt andet skal omhandle social kapital.  

 

2.3 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Af tilsynsrapporten fra sidste års tilsyn, foretaget af Hillerød Kommune, fremgår følgende anbefaling:  

Levuk skal fremadrettet indrapportere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinering på den 
elektroniske portal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Hertil oplyser ledelsen, at de har fulgt op på anbefalingen, og at alle utilsigtede hændelser registreres. 
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