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1. TILSYNSRESULTAT 
 

1.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Svendborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på STU Hassellund. BDO er kommet 
frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem in-
terviews, observationer og skriftligt materiale. 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at STU tilbuddet Hassellund understøtter og imødekommer ele-
vernes behov for personlig, social og faglig udvikling gennem en nærværende, anerkendende og relations-
baseret tilgang. Leder og medarbejdere yder en helhedsorienteret indsats, og eleverne giver udtryk for 
trivsel og udvikling. 

 

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 delmålene konkretiseres, og dermed bliver mere målbare, og en beskri-
velse af metode til at opnå målet kan understøtte indsatsen yderligere. 
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2. OPLYSNINGER  
 

2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN 

Adresse  

Hassellundvej 6, 5772 Kværndrup 

Leder 

Ivan Boytler 

Tilbudstype 

STU tilbud (særlig tilrettelagt uddannelse) 

Antal pladser  

Aktuelt 10 

Målgruppebeskrivelse 

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

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 18. november 2019, kl. 11.00 – 14.00 

Deltagere i interviews 

Leder, medarbejder og to elever  

Tilsynsførende  

Manager Gitte Stentoft, pædagog, PD i Specialpædagogik 

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog og plejer 

 

2.2 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår  

Leder oplyser, at der nu er konkrete planer for, at leder stopper i STU’en i sommeren 2020. En medar-
bejder, som gennem de sidste år har været tilknyttet STU’en, skal overtage ledelsen. Derudover er der 
fundet de medarbejdere, som skal drive STU’en sammen med den nye leder.  

 

2.3 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Leder oplyser, at de nu dokumenterer i forløbsplaner på en såkaldt Portal, samt at leder og medarbej-
der har deltaget i kursus om dokumentation.  
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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.  

STU tilrettelægges efter lovgivningens elementer, og tilbuddet bifalder det velfun-
gerende samarbejde med myndighed og ser frem til et forestående dialogmøde 
med kommunen og de øvrige STU-leverandører.   

Elevernes STU-uddannelse er individuelt tilpasset med udgangspunkt i elevens for-
udsætninger og har afsæt i elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Ele-
verne bekræfter dette og fortæller, at deres interesser og motivation er udgangs-
punkt for STU’en. I det omfang eleverne ønsker det, samarbejdes der med foræl-
dre samt eventuelle støtte-kontaktpersoner.  

Målgruppen i STU’en er elever med sindslidelse, fx har flere elever Borderline. Ele-
verne er i praktik forud for visitering til STU’en med henblik på forventningsaf-
stemning for elev og STU tilbud. 

De faglige tilgange og metoder tager udgangspunkt i relationspædagogik, anerken-
delse, struktur, tydelighed verbalt og i kropssprog, respekt for det enkelte menne-
ske samt at italesætte det, som er udfordrende for eleverne. Leder oplyser, at der 
hver morgen sendes en personlig sms til eleverne, inden de skal møde, hvilket ele-
verne oplever som en motivation til at komme af sted.  

Forløbsplaner 

 

Score: 4 

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

Forløbsplanen udarbejdes i samarbejde med UU-vejleder, og tilsynet ser tre ek-
sempler på forløbsplaner, hvor mål fra UU vejleder er nedbrudt i relevante delmål 
inden for elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Der ses eksempler på 
progression i delmål, som evalueres hver tredje måned. Eleverne er inddraget i 
samtalerne om delmål, hvilket eleverne bekræfter. Delmålene kan med fordel gø-
res mere konkrete og målbare, og en metodebeskrivelse kan understøtte indsatsen 
yderligere. 

STU-tilbuddet anvender et bilag til forløbsplanerne, som afdækker elevens faglige, 
praktiske og sociale udvikling, hvor henholdsvis eleven og medarbejderen med et 
kryds på en skala vurderer, hvordan eleven fx mestrer at deltage i køkkenet.  

Kompetencepapiret indeholder en beskrivelse af de opnåede mål for hele uddan-
nelsen samt for de enkelte uddannelsesdele. Når eleverne afslutter deres STU, ud-
arbejdes et kompetencepapir, som gennemgås med de unge. Medarbejderen rede-
gør for, at de i kompetencepapiret vægter at de få afdækket eleverne, så det gi-
ver et realistisk og brugbart billede af eleven til videre brug for Jobcentret og ele-
ven selv.  

Personlige og 
sociale kompe-
tencer 

 

Score: 5 

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

Der er relevant fokus på udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer. 
Eleverne har individuelle behov og er forskellige steder i deres personlige udvik-
ling, det tages der hensyn til, fx kan en elev arbejde isoleret med en opgave en 
periode, og senere inddrages i fællesskabet. Eleverne oplever, at de gennem ar-
bejdet med kunsten ”kan komme ud med noget indefra”, så at sige få udtrykt de-
res tanker. 

Medarbejderen redegør for, at de i det første år på STU’en arbejder målrettet med 
selvstændighed, herunder selvtransport og mødestabilitet, og har dette som grund-
lag for at tilbyde eleverne praktik. 

Endvidere udtrykker eleverne, at de i STU’en har fået ro på sig selv, fået hjælp til 
fx relation til forældre, samt at eleverne hjælper hinanden med fx offentlig trans-
port. 
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Leder og medarbejdere matcher eleverne omkring de aktiviteter, som de udviser 
interesse for, så de derigennem får et fælles tredje/omdrejningspunkt. Leder og 
medarbejdere opfordrer eleverne til at lave noget sammen i fritiden og søger der-
igennem at understøtte deres selvstændighed. STU’en har tidligere faciliteret, at 
eleverne går i fitness sammen. Eleverne har deres egen Facebookgruppe og har 
derigennem arrangeret spilaftener, og de skal ligeledes holde nytårsaften sammen.  

Hver morgen mødes elever, leder og medarbejdere for at planlægger dagen. Ved 
behov holder de et fælles møde med emner, som fx regler omkring mobiltelefoner 
og en drøftelse af stabilitet og fremmøde. Ved den fælles frokost drøftes aktuelle 
samfundsforhold nationalt og internationalt. Eleverne oplyser også, at de ved be-
hov kan få støtte til at tale om økonomi og budget, fx i forbindelse med, at de skal 
flytte hjemmefra. 

Leder og medarbejdere redegør for, at de arbejder konfliktnedtrappende gennem 
afledning og gennem dialog med eleverne. Eleverne udtrykker, at leder og medar-
bejdere er gode at tale med, samt at de gennem tilbuddet har tilegnet sig strate-
gier til at rumme egen vrede og frustration, fx at gå sig en tur. 

STU’en understøtter elevernes interesser, evner og særlige færdigheder, fx træ-
drejning, og der er indkøbt udstyr og indgået aftale med en ekstern underviser. En 
anden elev er optaget af en asiatisk kultur og kunstudtryk, hvorfor muligheder for 
dette undersøges. 

Faglige kompe-
tencer og prak-
tik 

 

Score: 5 

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

STU’en arbejder med relevant fokus på udvikling af elevernes faglige og erhvervs-
rettede kompetencer. Eleverne redegør for, at de konkret har tilegnet sig teknik-
ker i forhold til ler, skulpturer, tegning, rakubrænding, plantefarve, vævning og 
glas. En gang årligt laver eleverne en intern eksamensopgave, som er beskrevet 
konkret til den enkelte elev inden for deres interesseområde. Eleverne har en uge 
til opgaven, og den vurderes herefter på en skala fra et til ti sammenholdt med en 
mundtlig evaluering.    

Som en del af STU’en er eleverne skiftevis med til indkøb, planlægning af middags-
måltidet og udarbejdelse af selve måltidet. Eleverne fortæller i den forbindelse, at 
de har været på svampeture, og i øvrigt også besøgt genbrugsbutikker og et lokalt 
forsorgsmuseum.  

STU’en arbejder målrettet med elevernes mulighed for at komme i praktik gennem 
at afprøve og spore sig ind på elevernes interesser og ressourcer, ligeledes arbej-
des der med elevens mulige uddannelsespotentiale. Fx er en elev optaget af at ar-
bejde i STU’ens have og drivhus, og er på baggrund deraf i praktik ved en gartner. 
En anden elev har udført praktik på Søfartsskolen, og en elev skal i praktik i et 
køkken på et plejecenter. Eleverne følges under praktikopholdet gennem dialog 
med eleven og praktikstedet, og efter endt praktikophold evalueres skriftligt og 
mundtligt.  

Medarbejder-
nes kompeten-
cer og eksternt 
samarbejde 

 

Score: 5 

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

Leder og medarbejderes kompetencer understøtter indsatsen, og de er uddannet 
inden for kunsthåndværk og har derudover mange års erfaring med målgruppen. 
Aktuelt er der også ansat en medarbejder i flexjob, som har kompetencer ift. teg-
ning. Der er en tydelig arbejdsfordeling mellem de to faste medarbejdere, fx an-
svar for forløbsplaner, kontakt til praktiksteder og møder med UU vejledere. I for-
bindelse med, at leder stopper, er der konkrete planer om at inddrage to nye faste 
medarbejdere med erfaring med målgruppen og fx relevante kompetencer i for-
hold til arbejdet i køkkenet.  

Vedrørende kompetenceudvikling vægtes det aktuelt at kvalificere den skriftlige 
dokumentation, og den medarbejder, som på sigt skal lede STU’en, læres op i drift 
af maskiner mv. Ifølge det oplyste er samarbejdet mellem leder og medarbejdere 
velfungerende, tilgangen og dagligdagen evalueres dagligt, når eleverne er taget 
hjem.  
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STU’en samarbejder med relevante samarbejdspartnere, såsom læger, kriminalfor-
sorgen, misbrugscenter og psykiatrien. Der er ligeledes et velfungerende samar-
bejde med Jobcentret og UU, og aktuelt skal STU’en afholde et møde med Jobcen-
ter og elev, da eleven afslutter STU’en inden for overskuelig fremtid.  

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

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

De fysiske rammer understøtter elevernes udvikling og trivsel gennem de varierede 
muligheder inde og ude med værksteder af forskellig art. Centralt ligger en stor 
værkstedsbygning, som rummer to etager, her kan eleverne arbejde i fællesskab 
eller mere individuelt. Køkken og spisestuen er i en særskilt bygning, ligesom træ- 
og smykkeværksted er i separate bygninger.  

Eleverne udtrykker tilfredshed med rammerne og værdsætter de mange værk-
stedsmuligheder ude som inde. 
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