
  

 

 

 

 

 

 

TILSYNSRAPPORT 
SVENDBORG KOMMUNE 
SYDFYNS FRI FAGSKOLE 
 

 

  

 

Anmeldt socialfagligt tilsyn 

 

November 2019 



TILSYNSRAPPORT 2019                                                       SVENDBORG KOMMUNE 

2 

 

1. TILSYNSRESULTAT 
 

1.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Svendborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Sydfyns Fri Fagskole STU. BDO er 
kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gen-
nem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Sydfyns Fri Fagskole STU tilbyder eleverne en faglig, social og 
personlig understøttende uddannelse. Der arbejdes med fokus på at opnå kompetencer i linjefag, og lige-
ledes kommer eleverne i praktik. Medarbejderne er engagerede, og den nytiltrådte leder har idéer til at 
videreudvikle STU’en. 

 

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 erfaret, at uddannelsesplaner nu hedder forløbsplaner. 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at delmål i forløbsplanerne er mere enkle, konkrete og målbare. Antallet af 
delmål inden for områderne kan overvejes set i forhold til, at målene fra UU vejleder er lang-
sigtede.  
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2. OPLYSNINGER  
 

2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN 

Adresse  

Klingstrupvej 15, 5881 Skårup 

Leder 

Henrik Karup 

Tilbudstype  

STU tilbud (Særligt tilrettelagt uddannelse) 

Antal pladser  

Der er i alt 16 elever i STU  

Målgruppebeskrivelse 

Unge mellem 16-25 år, som ikke kan profitere af en almen ungdomsuddannelse 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 19. november 2019, kl. 8.30 - 11.30 

Deltagere i interviews 

Forstander, viceforstander, to medarbejdere og to elever 

Tilsynsførende  

Manager Gitte Stentoft, pædagog, PD i specialpædagogik 

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog og plejer 

 

2.2 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår  

Der er tiltrådt en ny leder, som har en faglig baggrund som lærer og ligeledes erfaring som leder.  

Aktuelt er leder optaget af bygningsmæssig udvidelse i form af at opkøbe nærliggende bygninger til et 
udslusningstilbud til STU elever, en bolig til leder samt rammer for en tømrelinje.  

Leder oplyser, at husordenen er blevet revideret, så den er mere enkel for eleverne. En anden ændring 
er, at lærerne spiser frokost sammen med eleverne, og ligeledes har eleverne faste pladser i spisesalen 
og ved undervisning.  

 

2.3 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Der er ingen anbefalinger til opfølgning. 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 
 

Tema Vurdering 

STU Uddannel-
sen og Mål-
gruppe 

 

Score: 5 

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

Tilbuddet tilrettelægger en målrettet STU-uddannelse, der understøtter lovgivnin-
gens elementer og redegør for, at eleverne bliver mødt i deres faglighed og udvik-
ler sig derigennem. Inden eleverne starter, er de i en uges praktik, hvorefter de, 
afhængig af elevens ønske og en faglig vurdering, kan blive indstillet til visitation. 
Leder redegør for, at eleverne gennem de enkelte linjer kan tilegne sig færdighe-
der, der er brobyggende til fagskoler. 

Målgruppen er elever med funktionsnedsættelse, herunder fx autisme, lettere re-
tardering og tidlig følelsesmæssig skade. Elever med omfattende plejebehov kan 
ikke benytte tilbuddet. 

De faglige tilgange og metoder tager sit afsæt i assertiv kommunikation, og under-
visningen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i elevernes initiativer, moti-
vation og forudsætninger. Konkret redegør medarbejderne for, at en elev på dagen 
for tilsynet har behov for et skifte i aktivitet, og derfor er i køkkenet frem for at 
deltage i dansk. 

Forløbsplaner  

 

Score: 4 

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

Ved opstart af nye elever fastsættes mål af UU vejleder inden for personlige, soci-
ale og faglige kompetencer. I tilbuddet nedbrydes målene i delmål i samarbejde 
med elever og eventuelt forældre. Tilsynet ser et eksempel på en statusbeskri-
velse, som udarbejdes to gange årligt til UU vejleder og bl.a. anvendes ved møde 
med forældre. Ligeledes ses eksempel på et kompetencepapir, som indeholder en 
beskrivelse af de opnåede mål for hele uddannelsen samt for de enkelte uddannel-
sesdele, herunder udtalelse fra fagene, hygiejnebevis, praktikbevis og kompeten-
cebevis. Elevernes kontaktlærer er ansvarlige for forløbsplanens delmål på alle 
områder, og viceforstander er overordnet vejleder for STU. 

Tilsynet gennemgår tre stikprøver, og overordnet set er der overensstemmelse 
mellem mål og delmål. Ved en forløbsplan kan målene være mere enkle, konkrete 
og målbare. Der ses eksempler på pædagogiske planer med fremgangsmåde, som 
understøtter udmøntningen af målene. I en forløbsplan ses mere end tre mål inden 
for et område, og tilsynet drøfter antallet af delmål med ledelsen, herunder at 
målene fra UU vejleder er langsigtede. 

Personlige og 
sociale kompe-
tencer 

 

Score: 4 

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

Ud over STU elever er der efterskoleelever i tilbuddet, og det giver en naturlig 
øvelse i at indgå i socialt samspil i undervisningen og i pauserne. Hvis der er kon-
flikter mellem eleverne, guider medarbejderne eleverne til selv at løse det. Ugent-
ligt er eleverne i en nærliggende sportshal, og medarbejderne oplever, at eleverne 
indgår i nye relationer gennem de fysiske aktiviteter. Eleverne oplyser, at de i 
STU’en øver det sociale og har fået nye venner.  

Der er tilbud om klub med aktiviteter om aftenen for de elever, som bor på skolen, 
og hvis eleverne ønsker at deltage i fritidsinteresser uden for skolen, kan medar-
bejderne være behjælpelige hermed. 

I STU’en øver de elevernes selvstændighed gennem nye opgaver i undervisningen, 
og fx i køkkenet træner de i forløbet ”Mad til mig” at lave mindre portioner mad, 
viden som de kan overføre til deres fritid og på sigt voksenliv. 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan styrke fokus yderligere på udvikling 
af elevernes personlige kompetencer, herunder selvstændighed og forståelse af og 
handlemuligheder i forhold til udfordringer.  
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Faglige kompe-
tencer og prak-
tik 

 

Score: 5 

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

STU’en arbejder med et relevant fokus på udvikling af elevens faglige og erhvervs-
rettede kompetencer. Eleverne vælger sig ind på en af linjerne: Ridning, Game De-
sign, Gastronomi, Care og Håndværk.   

Eleverne har et fast skema, som de følger som udgangspunkt. En medarbejder re-
degør for, at de fx i faget Gastronomi kobler det praktiske med det skriftlige og ar-
bejder med overskuelighed i opgaven ved at dele den op i flere dele og udstikker 
et tydeligt formål. Ligeledes visualiseres læring i køkkenet med en lagkagemodel 
med tre niveauer, for at eleverne kan se, hvad de har opnået og endnu skal lære.   

Eleverne kommer i praktik af forskellig varighed, det bekræftes af eleverne. Prak-
tikken er inden for forskellige områder, alt efter elevernes ønsker, for derigennem 
at afprøve deres forståelse af egne evner. Nogle praktikker kan føre til en eventuel 
læreplads, og der udarbejdes en skriftlig evaluering efter praktikken.  

Som brobygning besøger de enkelte faglinjer på andre fagskoler i en uge en gang 
årligt - fx social-sundhedsskole. 

Medarbejder-
nes kompeten-
cer og eksternt 
samarbejde 

 

Score: 4 

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

Medarbejderne er fortrinsvis uddannede lærer, og enkelte har en faglig uddannelse 
som fx kok. Medarbejderne har efteruddannelse inden for mindfulness, autisme 
mv. Medarbejdernes kompetencer understøtter overordnet set indsatsen. Leder 
oplyser, at de fremadrettet vil inddrage flere pædagogfaglige kompetencer for 
derigennem at skabe en mere nuanceret forståelse af elevernes forudsætninger for 
udvikling af personlige og sociale kompetencer. 

Kompetenceudvikling er primært individuel, men fælles har alle medarbejdere 
deltaget på kursus i forhold til ordblinde. Der er afholdt pædagogisk dag og aften i 
forhold til fælles retning og en ny leder. Ligeledes har der været besøg af en sags-
behandler i forhold til samarbejde mellem STU og myndighed, herunder hvad myn-
dighed har brug for af dokumentation om eleverne.  

Medarbejderne giver udtryk for, at den nye leder er lydhør, inddragende og hand-
leorienteret. Medarbejderne kan deltage i supervision ved behov. 

Samarbejdet med Jobcentret har været udfordrende i forhold til at sikre en god 
overgang. STU’en indkalder jobcentret til et møde tre måneder før eleven afslut-
ter sin STU. Ledelsen oplyser, at der arbejdes på at bedre samarbejdet for at sikre 
eleverne en god overgang fra STU til jobcenter.  

Fysiske rammer 

 

Score: 4 

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

STU’en deler lokaler med en efterskole, hvilket giver alsidige muligheder for faglo-
kaler og ligeledes indbydende udearealer. Samlet set understøtter rammerne ele-
vernes behov for udvikling og trivsel, omend der efter tilgang af elever mangler et 
undervisningslokale. Leder har planer om nye tiltag i forhold til at inddrage nærlig-
gende eksisterende bygninger.   
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