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Holmstrupgård er et døgntilbud med dag- og 

døgnbehandling for unge fra 14 år. De unge kan 

have svære psykiatriske lidelser af skizofren ka-

rakter, spise- eller personlighedsforstyrrelser, 

hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvan-

skeligheder.  

 

Afdelinger 

 

Boafdeling Pilen, 8 pladser 

Normalt begavede unge med svære psykia-

triske lidelser af f.eks. skizofren karakter, 

depressioner m.v. 

Boafdeling Kvisten, 8 pladser 

Unge med organisk betingede skader, der 

fortrinsvis kommer til udtryk som kontakt-

svaghed f.eks. Aspergers syndrom, og som 

derfor har behov for megen struktur i dag-

ligdagen. 

 

Boafdeling Engen, 8 pladser 

Normalt begavede unge med svære person-

lighedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrel-

ser. 

Boafdeling Lunden, 8 pladser  

Unge med organisk betingede skader, der 
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fortrinsvis kommer til udtryk som opmærk-

somhedsforstyrrelse f.eks. ADHD, Tourette 

og sociale vanskeligheder, og som derfor har 

behov for megen struktur i dagligdagen. 

 

Boafdeling Thorning, 8 pladser 

Normalt begavede unge med forskellige psy-

kiatriske problemstillinger, som ikke har en 

udadreagerende adfærd. 

 

Boafdeling Hinge, 6 pladser 

Unge, som hører til Holmstrupgårds mål-

gruppe, men har behov at bo i et mindre 

miljø med tæt voksenkontakt. Afdelingen 

lukker med udgangen af november 2012. 

 

Bogruppen- Udslusning og Efterværn 

Efter ophold på Holmstrupgård eller en an-

den institution kan Bogruppen tilbyde  ud-

slusning og efterværn som kan finde sted på 

Appolon, Phønix, Flekshuset eller i egen bo-

lig. Unge kan også komme direkte fra 

hjemmet. Der er i forbindelse med Bogrup-

pen etableret et værested Athena. Der er 

intern skole og dagtilbud på Holmstrupgård. 

 

 

 

 

 

 

Pelle Falsberg 

 

 

 

 

Klaus Marstrand Nielsen 

 

 

 

 

 

Poul Dearmann  

Driftscenter Center for Børn, Unge og Specialrådgivning 

Tingvej 15, 3. sal, 8800 Viborg 

E-mail: cbus@ps.rm.dk 

 

 

 

Tilsyn og historik 

Tilsynene udføres i henhold til lov om Social Service § 148a samt ”Vejledning til tilsyn på det 

sociale område”, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses 

på www.tilsyn.rm.dk 

Listen omfatter tilsyn fra 2010 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på www.tilsyn.rm.dk 

 

2012 2011 2010 

Uanmeldt Uanmeldt Uanmeldt Anmeldt Anmeldt Uanmeldt 

26.11.2012 

Thorning 

26.10.2012 

Kvisten  

og Pilen 

27.11.2011 

Lunden 

22.3.2011 

Hinge 

20.5.2010 

Hinge 

22.4.2010 

Pilen 

 

Seneste tilsynsrapport, som var afsluttet den 16. november, ligger ikke på tilbuddets hjemme-

side pt. Der var følgende opmærksomhedspunkt: 

 Tilbuddet skal indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient SikkerhedsDatabase. 

Tilsynet er bekendt med handleplanen for opmærksomhedspunktet, som er godkendt af drifts-

centret.  

 

 

 

Tilsynets  

fokusområder  

Dette tilsyn havde fokus på: 

 Målgruppe 
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 Aktuelle organisatoriske udfordringer 

 Den pædagogiske og behandlingsmæssige tilgang og metode 

 Pædagogiske tiltag som understøtter og udvikler børnene/de unges: 

 sundhed, trivsel og seksualitet 

 skolegang, fritid og netværk 

 beskyttelse, ligebehandling og kompensation 

 kontakt, stabile relationer til voksne og kontinuitet 

 forberedelse til et selvstændigt voksenliv 

hvilket er forhold, som er nævnt i Servicelovens formålsparagraf 

(§46), i tilsynets formålsparagraf (§148a) samt i FNs børnekonventi-

on. 

 Magtanvendelse 

 Medicinhåndtering og utilsigtede hændelser 

 Psykisk arbejdsmiljø 

 

Tilsynets  

metode  

Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet forberedt sig ud fra tidligere 

tilsynsrapporter, informationer i ESDH(elektronisk sags- og dokumenthåndte-

ringssystem) og på tilbuddets hjemmeside.  

 

Under tilsynet blev følgende dokument udleveret: 

 Resultat af kvartvejs-evaluering for afdeling Thorning 

 

Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet:  

 Pelle Falsberg, afdelingsleder 

 Pædagog, vikar 

 Omsorgsmedhjælper i dagtilbuddet 

Medarbejderrepræsentanterne repræsenterede de tilstedeværende medar-

bejdere på dagen. 

Beboerrepræsentanter blev ikke interviewet i forbindelse med tilsynet, da der 

kun var en ung tilstede, og pågældende ønskede ikke at deltage i et inter-

view med tilsynet. 

Medarbejdernes navne er kendt af tilsynsteamet, men udelades i den endeli-

ge rapport. 

 

Tilsynet ankom kl.10.30 og forlod tilbuddet igen kl.12.30.  

Tilsynet blev planlagt over telefonen med afdelingslederen, som efterfølgen-

de mødte op på tilbuddet. Tilsynet fik en rundvisning i afdelingen.  

Afslutningsvist fik afdelingslederen en tilbagemelding af tilsynet.  

 

Tilsynet er 

udført af 

Camilla Rebekka Rask 

Tilsynskonsulent 

Tlf.: 7841 0191 

E-mail: camilla.rask@stab.rm.dk 

Ellen Brunebjerg 

Tilsynskonsulent 

Tlf.:  7841 0192 

E-mail: ellen.brunebjerg@stab.rm.dk 

 

 

 

Tilsynets samlede  

vurdering 

Det er tilsynets overordnede vurdering at afdeling Thorning med ny le-

delse er på vej til at etablere et fagligt styrket tilbud for de indskrevne 

unge med blandt andet omorganisering af vagtplaner og personalemø-

der, nye metoder samt dokumentation af indsatsen i forhold til mål og 

delmål. Det er samtidig tilsynets vurdering at det psykiske arbejdsmiljø 

er i bedring, hvilket blandt andet tilskrives afdelingslederens informati-

onsniveau og tilgængelighed. 
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Efter tilsynets vurdering ydes en pædagogisk indsats, som understøtter 

og udvikler de unges sundhed og trivsel; skolegang, fritid og netværk; 

stabile relationer til voksne og kontinuitet; samt forberedelse til et 

selvstændigt voksenliv. Der er fokus på ligebehandling og kompensati-

on under hensyntagen til de unges individuelle udfordringer. 

 

Det er tilsynets opfattelse at personfølsomme oplysninger, herunder 

individuelle planer, i henhold til persondataloven skal opbevares i edb-

systemer, hvor der sker logning. Personfølsomme oplysninger kan op-

bevares på fællesdrev i op til 30 dage, hvorefter de skal slettes. Tilsy-

net er orienteret om Holmstrupgårds handleplan (som opfølgning på 

tilsynsrapporten på Lunden den 27. oktober 2011) med henblik på at få 

personfølsomme oplysninger lagt ind i Bosted System. I henhold til 

handleplanen forventes arbejdet afsluttet med udgangen af 2012.  

 

Det er tilsynets vurdering at der er relevant fokus på viden om magt-

anvendelser og lovgivningen herom i afdelingen. Magtanvendelser fore-

bygges ved at tilpasse indsatsen i forhold til den enkelte unge, og 

tilsynet vurderer at principperne om proportionalitet, mindsteindgreb og 

individualitet er kendt.  

 

De fysiske rammer i afdeling Thorning er ifølge tilsynets vurdering eg-

nede til opgaveløsningen, da rammerne blandt andet åbner mulighed 

for skærmning og hensigtsmæssige grupperinger af de unge. Rammer-

ne og omgivelserne fremstår rene og ryddelige ved tilsynsbesøget. 

 

Efter tilsynets vurdering præsenteres en struktureret praksis for medi-

cinhåndtering, men der skal foreligge en medicininstruks som omhand-

ler alle forhold fra ordination til bortskaffelse af medicin.  

Tilsynet anbefaler at afdelingen kvitterer entydigt for medicingivning 

via medicinmodulet i Bosted System. 

Samtidig anbefaler tilsynet at Holmstrupgård implementerer den regio-

nale retningslinje for medicinhåndtering fra juli 2012, hvorefter der ikke 

må forefindes fælles medicin på tilbuddet, hverken lægeordineret eller 

håndkøbsmedicin, dog undtaget adrenalin til forebyggelse af akut aller-

gisk chok. 

 

Tilbuddet er bekendt med den lovhjemlede registreringsforpligtigelse i 

forbindelse med utilsigtede hændelser. Det er tilsynets vurdering at der 

bør forefindes en vejledning til rapportering samt skema for registrering 

af utilsigtede hændelser i afdelingen, medmindre der rapporteres direk-

te på www.dpsd.dk Tilsynet forventer dette tilvejebringes med handle-

planen for foregående tilsyn på Pilen/Kvisten den 26.10.2012. 

 

Anbefalinger 

 

Tilsynet anbefaler 

 At nye tilsynsrapporter offentliggøres på tilbuddets hjemmeside 

 At alle dokumenter med personfølsomme oplysninger opbevares 

i Bosted System eller alternativt udskrives og slettes inden 30 

dage efter oprettelse. (jf. opmærksomhedspunkt og handleplan 

for tilsynet på Lunden den 27.10.2011) 

 At Holmstrupgård ajourfører medicinhåndtering i afdelingerne i 

henhold til den fælles regionale retningslinje fra juli 2012, her-

under anvender Bosted Systems medicinmodul til medicinadmi-

nistration, blandt andet med kvittering for medicingivning 

 At afdelingen følger op vedrørende utilsigtede hændelser (jf. 
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opmærksomhedspunkt og handleplan for tilsynet på Pilen/ Kvi-

sten den 26.10.2012) 

 

Opmærksomheds- 

punkter 

 

 Medicininstruks skal forefindes i afdelingen og være tilgængelig i 

umiddelbar nærhed af medicinskabet 

 

 

 

 

Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilvejebragt ved interview, 

observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. 

Hvor ikke andet fremgår, er der sammenfald i oplysninger fra ledelse og medarbejdere.  

 

Status/organisatoriske udfordringer 

 

Målgruppe 

Efterspørgsel 

 

 

 

 

 

Normering 

 

 

 

 

 

Organisering 

Der bor pt. 9 unge i Thorning afdelingen, hvilket er én i overbelægning. Èn 

af de unge er for tiden indlagt på Ungdomspsykiatrisk afdeling. 

Der er tale om unge med blandt andet autismespektrumforstyrrelser, per-

sonlighedsforstyrrelser, skizofrene tilstande og enkelte uden en diagnose. 

Gruppen af unge fordeler sig i alderen 14 – 23 år, hvor majoriteten er 18-

19 år. 

 

Der er ansat ni medarbejdere samt en psykolog og en socialrådgiver. Med-

arbejderne har forskellig baggrund som sygeplejerske, ergoterapeut, soci-

al- og sundhedsassistent og pædagoger. Desuden er der 1,5 stilling til 

medarbejdere til aktiviteter, samt fire faste vikarer tilknyttet afdelingen. 

Hvis der er ekstra vikarbehov, anvendes et sygeplejekorps. 

 

Afdelingslederen blev i foråret ansat i stillingen i Thorning, som ønskede 

fokus på sikker drift, trivsel i personalegruppen samt kvalitet i behandlings-

tilgangen og dokumentationen i afdelingen. Det første halve år er netop 

evalueret både med medarbejdere og forældrene. Ifølge afdelingslederen 

har forældrene tilkendegivet at de bliver mødt med åbenhed og respekt, 

bliver tilfredsstillende inddraget i behandlingsarbejdet, og oplever frem-

skridt i behandlingen af deres børn. Medarbejdernes evaluering af det sid-

ste halve år viser overvejende tilvejebringelse af en tydeligere 

behandlingsmæssig indsats, tydeligere ledelse og et forbedret arbejdsmiljø. 

 

Hinge-afdelingen, som har haft fælles afdelingsledelse med Thorning, afvik-

les ultimo november 2012, og de unge er delvist fordelt til andre opholds-

steder. To unge er kommet fra Hinge til afdelingen i Thorning. 

 

 

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

Ydelsesspecifikke forhold 

 

Ligebehandling og 

kompensation 

 

 

Afdelingslederens opdrag fra ledelsen har været at få kvalificeret indsat-

sen, så en individualiseret tilgang er styrende for den behandling de unge 

modtager, med fokus på deres særlige psykosociale udfordringer. 
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Den generelle faglige indsats 

 

Ydelsesspecifikke forhold 

 

 

 

 

 

 

 

Stabile relationer 

og kontinuitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed og  

trivsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De unge tilbydes aktiviteter og socialtræning på Thorning. Aktiviteterne 

tilrettelægges, så de søger at kompensere for de udfordringer de unge 

måtte have, fx gennem tæt guidning og vejledning og tilrettelæggelse af 

små og overskuelige arbejdsopgaver. 

 

 

Der afholdes ugentlige behandlingskonferencer for at fremme den interne 

koordination og kontinuerlige refleksion over de mest virksomme be-

handlingstilgange til de enkelte unge. Ambitionerne at der arbejdes med 

mål og delmål som reelt styrende for indsatsen, og at målene løbende 

evalueres med henblik på at registrere de unges udvikling. Der arbejdes 

samtidig mod at etablere en systematisk dokumentationspraksis i Bosted 

System både i relation til individuelle planer samt tilhørende mål. 

Det er et udviklingspunkt i foråret 2013 at få lagt de individuelle planer 

ind i Bosted System.  

 

Ledelsen indfører et nyt vagtplansystem fra uge to i 2013, hvilket vil 

medføre et hyppigere fremmøde i afdelingen for medarbejderne. Med nye 

kontaktpersonteams bestående af to medarbejdere, som er kontakt-

personer til to unge, vil det medføre at de unge kan møde en kontaktper-

son hver anden dag. Dette vil ifølge afdelingslederen bidrage til at de un-

ges støtte og hjælpebehov tilgodeses kontinuerligt. 

 

Forældre og pårørende deltager fx i et julearrangement, hvor der også 

afholdes samtaler med afdelingslederen. Om sommeren er der også fæl-

les arrangementer, hvor forældre bliver inviteret. 

 

Medarbejderen er opmærksom på at skabe kontinuitet og kompensere for 

de unges udfordringer. Aktivitetsmedarbejderen deltager i overlap om 

morgenen, hvilket giver et godt udgangspunkt for at kende de unges ak-

tuelle tilstand.  

 

 

Det er afdelingslederens intention at få aktiviteter/beskæftigelsen inte-

greret mere i huset, så også de pædagogiske medarbejdere medvirker, 

hvilket giver flere muligheder for at tilpasse programmet individuelt. De 

unge vil ifølge afdelingslederen kunne opleve behandlingen og opholdet 

på Thorning mere sammenhængende, og samtidig kan grupper af unge 

vælge forskellige aktiviteter. 

 

Ifølge aktivitetsmedarbejderen støttes de unge i at dyrke sport, hvilket 

kan ske i motionsrummet/i afdelingen, i et motionscenter, en boldspilhal 

eller i svømmehallen. Mulighederne omfatter desuden mountainbikes. 

Dagsprogrammet i beskæftigelsen starter med fælles morgenmad, hvilket 

følges op med en fælles gåtur.  

 

Medarbejderne har opmærksomhed på de unges kostindtag, og der skal 

uddannes en kostvejleder i afdelingen. Nogle af de unge går til diætist for 

at tabe sig.  
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Den generelle faglige indsats 

 

Ydelsesspecifikke forhold 

 

Skolegang, fritid 

og netværk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forberedelse til 

selvstændigt  

voksenliv 

De unge søges ifølge medarbejderen integreret i lokalsamfundet med 

praktikforløb efter deres interesse, hvilket kan være i butik, hos autome-

kaniker eller i en børnehave. Aktivitetstilbuddet i afdelingen kan omfatte 

alt forefaldende arbejde, som fx havearbejde, bilvask og maling af værel-

ser. Der er nylig bygget en havepavillon, bord- og bænke sæt og aktuelt 

er der et byggeprojekt i gang med legehuse i moduler. De praktiske op-

gaver giver noget at stå op til, og et ”fælles tredje”, som der kan arbej-

des med. Til nogle opgaver har medarbejderen lavet udførlige 

beskrivelser, hvilket kan være en støtte for unge, som udfører opgaven 

på egen hånd. 

 

De unge følger skolegang forskellige steder, men ledelsen overvejer at 

starte et internt skoletilbud i afdelingen i Thorning. 

 

 

De unge har mulighed for at ønske aktiviteter, men ofte har de ikke over-

skud til at være kreative. Ifølge medarbejderen vil de gerne deltage i til-

rettelagte aktiviteter, som giver mening for dem. En del af aktiviteterne 

er dagligdagsopgaver, som beskrevet ovenfor, hvilket anvendes målrettet 

som forberedelse til voksenlivet. 

 

 

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

Magtanvendelser 

 

Magtanvendelser 

 

Ifølge afdelingslederen forekommer der sjældent magtanvendelser i afde-

lingen, og ingen indtil tilsynsbesøget i 2012. Medarbejderne tager ikke fy-

sisk kontakt til de unge, hvis de er oprevne, og som regel er det 

tilstrækkeligt at sætte en grænse verbalt eller ved den blotte tilstedeværel-

se. 

Viden om lovgivningen vedrørende magtanvendelser er et fokusområde for 

afdelingslederen, som har foranlediget at arbejdsmiljørepræsentanten har 

gennemgået sikkerhedsmappen ved et personalemøde. Materialet omfatter 

desuden konflikthåndtering. 

 

Medarbejderen, som tilsynet talte med, har ikke medvirket i en magtan-

vendelse, men er orienteret om at der er skemaer til registrering. Han ved 

at det vil være en magtanvendelse at skille to unge ad rent fysisk, hvis de 

er til fare for hinanden. Medarbejderen oplyser at han tilrettelægger aktivi-

teterne individuelt og observerer de unges reaktioner, så han hurtigt kan 

ændre aktivitet, lokalitet eller tilgang, hvis en ung ikke trives i en aktivitet. 

 

 

 

 



 

 

Side 8 

Fysiske rammer 

 

Bygninger og udenomsarealer 

  

 Tilsynet fik en rundvisning i afdelingens fællesarealer, hvor der er et cen-

tralt opholdsrum, tv-stue og køkken. Opholdsrummet er møbleret, så det er 

muligt at sidde i flere grupper. I forlængelse af køkkenet ligger et viktualie-

rum, hvor der er en aflåst boks til skarpe genstande, som fx køkkenknive. 

På gangen er der opslag med blandt andet ugeplan for medarbejderne, 

madplan, skema for vasketider og rengøring. 

Udenfor er der terrasse, hvoraf en del er overdækket, og et areal med 

blandt andet bålsted, boldbane og havestue. 

De ni værelser er fordelt i to fløje, hvor de unge deles to eller tre om bade-

værelserne. På den ene gang er der desuden et rådighedsværelse for so-

vende nattevagt med eget bad. Den vågne nattevagt har en lænestol til 

rådighed. 

Der er flere rum til aktiviteter, herunder motionsrum og kreative rum. 

I kælderen er der aktivitetsrum og vaskerum. 

 

Der er kontorer for psykolog, socialrådgiver, pædagogiske medarbejdere,  

aktivitetsmedarbejdere og afdelingsleder, samt et mødelokale. På en op-

slagstavle på kontoret hænger strukturer og tilgange for nogle af de unge, 

hvilket vedligeholdes af kontaktpersonerne.  

 

 

 

 

Sundhedsfaglige forhold 

 

Medicinadministration og utilsigtede hændelser 

 

Medicin-

administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilsigtede 

hændelser 

 

Medicinrummet ligger i tilknytning til personalekontoret, og der er en pc-

arbejdsplads i rummet. De to medicinskabe, ét til fast ordineret medicin og 

ét til pn-medicin, er aflåst. De unges medicin opbevares opdelt i kasser med 

navn og cpr-nummer. Der anvendes doseringsæsker og kvitteres for udle-

vering i en medicinmappe. I en unavngivet kasse står der diverse hånd-

købsmedicin, som ikke er ordineret til navngivne personer, herunder Pamol, 

Ipren og Zymelin. På indersiden af skabslågen er der en vejledning om et 

par medicinske præparater. 

Vikaren, som viste tilsynet rundt, oplyste at han ved udlevering af pn-

medicin skriver det både i mappen og i Bosted System. 

 

Medicinmappen er opdelt for hver beboer og indeholder ud over kvitterings-

lister for fast ordineret og pn-medicin også en medicinliste.  

Der forefindes en vejledning til brug af Bosted System til medicinhåndtering 

og Sundhedsstyrelsens vejledning om ”Korrekt håndtering af medicin” fra 

2011, men der er ikke en medicininstruks tilgængelig i afdelingen, hvilket 

bekræftes af både medarbejder og afdelingsleder. 

 

 

Ifølge vikaren og afdelingslederen sker der sjældent utilsigtede hændelser 

(UTH) som forglemmelser eller fejl i afdelingen, til dels fordi de unge er vel-

orienterede om hvilken medicin, de er ordineret. Der er ingen vejledning 

eller skema til registrering af utilsigtede hændelser i afdelingen. 
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Sundhedsfaglige forhold 

 

Medicinadministration og utilsigtede hændelser 

 

 

Ifølge handleplanen for opmærksomhedspunktet fra det uanmeldte tilsyn på 

afdelingerne Pilen/Kvisten den 26. oktober 2012 vil kvalitetskoordinatoren 

inden 1. december kontakte afdelingslederne og de medicinansvarlige for at 

følge op på indberetninger til Dansk Patient SikkerhedsDatabase. Der vil 

desuden bliver udarbejdet en introduktion og vejledning til brug for indbe-

retning af UTH. 

 

 

 

 

 

Organisatoriske forhold 

 

Arbejdsmiljø 

 

 

 

Afdelingslederen, som startede i jobbet i marts 2012 efter i en periode at 

have været tilknyttet som psykolog til afdelingen, prioriterer tilgængelighed 

i afdelingen og deltagelse i overlap højt. Han oplever at hans viden bliver 

efterspurgt og anvendt af medarbejderne. 

 

Ifølge afdelingslederen er der i samarbejde med driftscentret i regionen 

fulgt op på en arbejdspladsvurdering, som er gennemført under den tidli-

gere afdelingsleder, hvor der har været en række udfordringer i det psyki-

ske arbejdsmiljø. Der er fortsat tre langtidssygemeldte medarbejdere som 

følge af omstruktureringen, mens der er få enkeltstående sygedage i med-

arbejdergruppen. Der tages hånd om de langtidssygemeldte medarbejdere 

i henhold til regionens retningsliner herfor. 

 

Medarbejderne i Thorning har i november 2012 gennemført en kvartalseva-

luering, hvilket overvejende har vist et positivt billede af udviklingen i 

blandt andet samarbejdet og arbejdsmiljøet. 

 

Medarbejderen er glad for sit arbejde, men er også tilfreds med at der skal 

ændres i opgavefordelingen på arbejdspladsen. Medarbejderen udtrykker 

at det psykiske arbejdsmiljø er i bedring, og at den nye afdelingsleder bi-

drager med et højt informationsniveau og anerkendelse for medarbejder-

nes opgaveløsning. Ledelsen er imødekommende og handler på 

medarbejdernes henvendelser. 

Vikaren udtrykker at Thorning er et godt sted at arbejde, dagligdagen er 

struktureret, og der handles på henvendelser til ledelsen. Vikaren oplever 

at få anerkendelse for sin indsats i afdelingen. 

 

Medarbejderen, som forestår aktiviteter blandt andet i værkstederne, står 

for at opdatere sikkerhedsdatablade i afdelingen. Han er opmærksom på at 

instruere i brug af fx plænetraktor, og ellers bruger de unge ikke hånd-

værktøj, som opbevares låst inde. De unge anvender sikkerhedssko, høre-

værn og briller, samt evt. handsker i aktiviteter.  

Medarbejderen er i tvivl om hvilke handsker, som kan anvendes til maling. 

Tilsynet opfordrer til at kontakte Arbejdstilsynet for vejledning herom. 



 

 

Side 10 

Organisatoriske forhold 

 

Arbejdsmiljø 

 

 

Arbejdsmiljørepræsentanten i afdelingen har deltaget i et konflikthåndte-

ringskursus på Holmstrupgård, hvor der blandt andet arbejdes med at ud-

forme en voldsmappe for hele organisationen.  

 

 

 


