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1. TILSYNSRESULTAT 
 

1.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Svendborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på CSV Sydfyn STU. 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 eleverne gennem deres STU understøttes i deres personlige, 
sociale og faglige kompetencer. STU’en er udviklingsorienteret og søger at tilpasse tilbuddet til efter-
spørgslen, herunder de faglige linjer og medarbejdernes kompetencer. Elever udtrykker stor tilfredshed 
med tilbuddet. 

 

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 ledelse og medarbejdere drøfter, hvordan KRAP som metode udmøntes i 
praksis. 

2. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne forholder sig til alle mål fra UU vejleder, samt at medar-
bejderne anvender feltet pædagogisk handleplan i forløbsplanerne.   
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2. OPLYSNINGER  
 

2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN 

Adresse  

Jernbanegade 10, 5700 Svendborg 

Leder 

Søren Bay Koch 

Tilbudstype  

STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) 

Antal pladser  

Aktuelt er 48 ud af 54 pladser i brug 

Målgruppebeskrivelse 

Elever med funktionsnedsættelse i varierende grad 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 25.november 2019, kl. 11.15 - 14.45 

Deltagere i interviews 

Leder, afdelingsleder, to medarbejdere og tre elever 

Tilsynsførende  

Manager Gitte Stentoft, pædagog, PD i Specialpædagogik 

Senior Consultant Michela Nygaard, socialrådgiver og cand.pæd.ant. 

 

2.2 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår  

STU’en har oplevet et fald i antallet af elever igennem de seneste år, hvorfor de har revideret deres 
tilbud, og nu har inddelt eleverne i linjer med et tema, frem for i grupper efter funktionsniveau. Der 
er i den forbindelse planer om at åbne og drive en butik i midtbyen. De oplever aktuelt, at elevernes 
fremmøde er stigende. Leder er ligeledes optaget af Svendborg Kommunes værdi om at arbejde ”Sam-
men med borgeren”. Der er ansat en ny jobkonsulent, som arbejder målrettet med at styrke samarbej-
det med jobcentret og UU. Ligeledes er der ansat en ny afdelingsleder for STU’en.  

Leder oplyser, at de i medarbejdergruppen har arbejdet med de tre P’er(personlig, privat og professio-
nel) for derigennem at kvalificere deres arbejde med eleverne.  

 

2.3 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Leder oplyser, at leder og medarbejdere har drøftelser om, hvor meget og i hvilken sproglig form, de 
skal dokumentere. Overordnet set dokumenterer de efter den struktur, som er angivet i forløbspla-
nerne. 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 
 

Tema Vurdering 

STU Uddannel-
sen og Mål-
gruppe 

 

Score: 4 

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

STU tilbuddet er målrettet og understøtter lovgivningens elementer med fokus på 
den personlige, sociale og faglige udvikling. Inden eleverne starter, er de typisk i 
en 14 dages praktik, hvorefter der udarbejdes en udtalelse til brug for eleven og 
UU vejlederne.  

Eleverne kan vælge imellem de fire faglinjer Virksomhed og Butik, E-sport og Tek-
nologi, Værksted og Grønt og linjen Liv. I praksis redegør medarbejderne for, at 
STU’en er individuelt tilpasset og med udgangspunkt i elevens forudsætninger, her-
under at finde ud af, hvor meget hver enkelt elev kan udfordres.  

STU’en samarbejder med forældrene ved de elever, som er under 18 år, og ved 
elever over 18 år er det efter samtykke fra eleven. STU’en oplever indimellem for-
ældre, som er udfordret af at have et teenagebarn med handicap, og overvejer på 
den baggrund at afholde relevante foredrag.   

CSV Sydfyn STU er et kommunalt tilbud, og skal derfor rumme alle de borgere, som 
ønsker at tage deres STU uddannelse hos dem. Målgruppen er borgere med fx 
Downs syndrom, hjerneskader i forskellig grad, udviklingsforstyrrelser og enkelte 
elever med multihandicap.   

De faglige tilgange og metoder udspringer af KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret 
Anerkendende Pædagogik) og herfra redskabet Ressourceblomsten og Kognitiv 
Sagsformulering, og ligeledes anvendes PAS (Pædagogisk Analyse System). I praksis 
redegør medarbejderne for, at de har fokus på elevernes ressourcer, som under-
støttes gennem det relationelle pædagogiske arbejde. På baggrund af en konkret 
observation af samspillet mellem medarbejdere og elever, vurderer tilsynet, at der 
kan arbejdes med øget bevidsthed om, hvordan KRAP udmøntes i praksis. 

Forløbsplan 

 

Score: 4 

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

Forløbsplanen sikrer en fast struktur til dokumentationen. STU’en anvender for-
løbsplanen, og flere medarbejdere anvender derudover et tillæg, som kan inde-
holde nærmere beskrevne forhold omkring eleverne.  

STU’en arbejder ud fra opstillede mål fra UU vejleder, som nedbrydes i delmål in-
den for personlig, social og faglig udvikling. Fire gange årligt evalueres der på del-
målene.  

Tilsynet gennemgår tre forløbsplaner på elever fra forskellige linjer, der er over-
ordnet set en god sammenhæng mellem UU vejleders mål og STU’ens delmål. Ved 
en elev mangler fagligt mål at blive udfyldt. Punktet pædagogisk handleplan under 
hvert tema kan med fordel anvendes, så det er tydeligt, hvilken metode der an-
vendes til opnå målet. Der ses eksempler på progression i forløbsplanerne.  

Eleverne udtrykker kendskab til forløbsplanerne og deres individuelle mål, som de 
jævnligt taler med deres kontaktlærer om. 

Medarbejderne redegør for, at kompetencepapiret indeholder evalueringer af mål 
og delmål, og eleverne kan tilgå det elektronisk.  

Personlige og 
sociale kompe-
tencer 

 

Score: 5 

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

STU’en arbejder med relevant fokus på udvikling af elevens personlige og sociale 
kompetencer. Hver morgen afholdes et morgenmøde på hver linje med udgangs-
punkt i den enkelte elev og dagens skema. Medarbejderne redegør for, at de 
ugentlig forsøger at arbejde ud fra konceptet Mi-life, som gennem fx rollespil bely-
ser elevernes personlige og sociale udvikling. En anden måde at træne sociale fær-
digheder på er fx gennem virksomhedsbesøg, hvor eleverne kan gøre sig erfaringer 
med, hvordan de skal begå sig socialt. Eleverne kan også have hygiejne som udvik-
lingspunkt, hvis det er udfordrende i forhold til at opnå social kontakt med andre.  
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I STU’en er der desuden mulighed for at gå i klub med diverse aktiviteter om efter-
middagen for de elever, som profitere af dette. 

Eleverne redegør for, at de fx arbejder med at få venner og har talt med medar-
bejderne konkret om, hvad de skal gøre for, at det kan lykkes. 

Der kan indimellem være konflikter mellem eleverne, men eleverne oplever, at 
medarbejderne er behjælpelige med at løse det. Ved konflikter afholder medar-
bejderne individuelle samtaler med eleverne.  

Igennem de nye faglinjer i tilbuddet oplever medarbejderne, at eleverne tager nye 
selvstændige initiativer, som udspringer af elevernes interesser, evner og særlige 
færdigheder. 

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 elevens faglige og erhvervsret-
tede kompetencer, og der er mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver for 
de elever, som ønsker dette. Inden for de enkelte linjer udfordres eleverne, og un-
der rundvisningen viser eleverne med engagement, hvad de aktuelt er optaget af 
at producere og lære. Eleverne er optagede af, at der skal etableres en butik, hvor 
produkter fra STU’en skal sælges. 

En nyansat jobkonsulent arbejder målrettet på at skabe relevante praktiktilbud til 
eleverne. Jobkonsulenten besøger praktikstedet forud for praktikken både med og 
uden eleven for derigennem at afklare forventninger. I praktikken besøger virksom-
hedskonsulenten ugentligt eleven, og til slut udarbejdes en skriftlig evaluering.  

Eleverne bekræfter muligheden for praktik og omtaler, at de selv er med til at 
vælge et praktiksted. 

Medarbejder-
nes kompeten-
cer og eksternt 
samarbejde 
 
Score: 4 

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

Medarbejderne er primært uddannede lærer, og enkelte er uddannede pædagoger.  

Ledelsen oplyser, at flere medarbejdere er i gang med videre- og efteruddannelse, 
herunder narrativ og kognitiv metode, PAS uddannelse, og alle medarbejdere har 
deltaget i kursus om konflikthåndtering. Ledelsesteamet på CSV har deltaget i et 
kursusforløb om Frygtløs ledelse.  

Der er faste møder i medarbejdergruppen, herunder teammøder og evalueringer af 
linjerne. Medarbejderne kan deltage i supervision ved behov.  

Der er to interne vejledere, som er bindeled til jobcentret og tovholdere udadtil 
samt en nyansat jobkonsulent. Generelt er samarbejdet med eksterne samarbejds-
partnere velfungerende, men STU’en kunne ønske sig, at Jobcentret havde endnu 
flere ressourcer til at deltage i møder i STU’en. Ledelsen har erfaret, at det kan 
tage tid at finde det rette tilbud til eleverne efter endt STU forløb, samt at ele-
verne ved lediggang kan regrediere i deres udvikling.   

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

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

STU tilbuddet ligger centralt i byen tæt ved offentlig transport, havn og byliv. Til-
buddet har til huse i ældre renoverede bygninger med anvendelige undervisningslo-
kaler og værksteder. Eleverne udtrykker stor tilfredshed med rammerne og viser 
gerne rundt på de forskellige linjer. 

Enkelte elever gennemfører deres STU på en anden matrikel i forbindelse med de-
res botilbud. Rammerne understøtter elevernes trivsel og udvikling. 
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