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1. Tilbuddets stamoplysninger 

Tilbuddets navn:  
 

VASAC Slagelse, Socialt Arbejdsmarkedscenter   

Adresse: 
 

Tilbuddene er beliggende på følgende adresser i Slagelse: 

 

 Erhvervscenter Slagelse, Industrivej 7, 4200 Slagelse. Tilbud efter SEL § 103. 

 Erhvervscenter Korsør, Bag stadion 9, Korsør. Tilbud efter SEL § 103. 

 Medieshoppen Skovsøgade 2, 4200 Slagelse. Tilbud efter SEL § 103. 

 Kulturhuset, Rosenkildevej 91 B, 4200 Slagelse. Tilbud efter SEL § 104. 

 

Kontaktoplysninger: 
 

 

www.vasac.dk, Tlf.: 58 56 81 00 

 

Tilbudstype:  

 Beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service § 103  

 Aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service § 104  

 

Målgruppe: 
 

 

VASAC Slagelse er et socialt arbejdsmarkedscenter, der henvender sig til personer, som ikke kan opnå beskæftigelse på det 

ordinære arbejdsmarked på normale vilkår. Det drejer sig om voksne medarbejdere med fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser eller psykiske udfordringer. Medarbejderne omtales i det følgende som medarbejdere. 

 

Alder:  

§ 103: Voksne fra 18 år til folkepensionsalderen. 

§ 104: Voksne fra 18 år. 

 

Ydelse: 
 

 

Erhvervstilbuddene gives så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt, og arbejdstilbuddene i VASAC Slagelse bliver 

brugt som udviklings- og uddannelsesmiljøer med fokus på læring. 

 

Aktvitets- og samværstilbuddene giver daglige muligheder for at opleve en vifte af samværs- og oplevelseaktiviteter 
 

Generelt er omdrejningspunktet i det pædagogiske arbejde, at der er fokus på medarbejdernes udviklingspotentialer og på 

de små sikre skridt.  

http://www.vasac.dk/
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Pladsantal: 

 
 

 
 
 

Aktuelt er pladserne fordelt således:  

 

Erhvervscentret: 

 18 pladser i Erhvervscenter Korsør – Bag stadion - efter SEL § 103 

 50 pladser i Erhvervscenter Slagelse – Industrivej - efter SEL § 103.  

 21 pladser i Medieshoppen - efter SEL § 103 

 2 pladser i Transitten – Industrivej 7 

 

 59 eksterne arbejdspladser - efter SEL § 103 – fordelt som følger: 

o Gruppearbejdspladser 

 Kecon:5 medarbejdere 

 Bilka: 15 medarbejdere 

 Grøn Service: 15 medarbejdere 

 

o Soloarbejdspladser 

 Superbrugsen Skælskør: 1 medarbejder 

 Kvickly Slagelse: 1 medarbejder 

 Professionshøjskolen Absalon: 2 medarbejdere 

 Antvorskov Børnegård: 1 medarbejder 

 REMA 1000 Skælskør: 2 medarbejdere 

 Kop & Kande og Grydeguru: 1 medarbejder 

 Børnehaver i Slagelse: 3 medarbejdere    

 Silvan Slagelse: 1 medarbejder 

 Slagelse kommunes hjælpemiddeldepot: 2 medarbejdere 

 Søndermarksskolen: 1 medarbejder 

 Slagelse bygningsrenovering: 1 medarbejder 

 Ejendomsservice Korsør: 1 medarbejder 

 Skælskør kirkegård: 1 medarbejder 

 Føtex Korsør: 1 medarbejder 

 Fætter BR Slagelse: 1 medarbejder 

 DIGA bilpleje: 1 medarbejder 

 Søbjerggård: 1 medarbejder 

 Bygningsrenovering: 1 medarbejder 
 Flowcon: 1 medarbejder 

 

3 medarbejdere er i SEL § 103 tilbud i VASAC’s Kulturhus. 6 medarbejdere er i SEL § 104 tilbud i VASAC Slagelse 

Erhvervscenter. 1 medarbejder i SEL § 104 tilbud i Korsør Erhvervscenter. 
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Kulturhuset: 

 

 45 pladser til Aktivitets- og Samværstilbud efter SEL § 104. 

 

Øvrige: 

 

Medarbejdere i Job med løntilskud, som VASAC fører tilsyn med - og yder støtte til.  

Disse er fordelt således:  

 1 medarbejder hos VASAC Slagelse på Industrivej 7  

 2 medarbejdere hos Bilka Slagelse 

 

Specialaftaler indenfor §103 & 104 området: 

 1 medarbejder hos Thysbjerg rideskole 

 1 medarbejder hos VASAC Kulturhuset 

 2 medarbejdere hos VASAC Industrivej 7 

 

Praktikaftaler med eksterne samarbejdspartnere 

Endvidere indgår VASAC Slagelse gennemsnitligt 20 praktikaftaler om året med eksterne samarbejdspartnere. 

 

 

 

 

2. Slagelse Kommunes driftstilsyn 

Tilsynsrapporten er 

udarbejdet af: 

Jonna Andersen og Anders Martin Jensen Social fagligt team, Center for Handicap og Psykiatri Slagelse Kommune. 

 

Anmeldt tilsyn Der blev aflagt besøg i VASAC Kulturhus den 9. november 2021 og i VASAC Erhvervscenteret Industrivej den 11. november 

2021.  

Fokusgruppeinterview med Centerleder, Afdelingsledere og medarbejdere blev gennemført den 17. november 2021. 

Dato for tilsynsrapport 1. marts 2022 
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3. Oplysninger om datakilder, metoder og vurderingsgrundlag 
Dokumenter: 

 

Tilsynet tog afsæt i anbefalinger fra tilsynet i 2020 og har i forbindelse med forberedelsen af tilsynsmøderne trukket data fra 

Tilbudsportalen og organisationens hjemmeside. Desuden indgår data fra fokusgruppeinterviews med personale og ledelse. 

 

Interview: 
 

 

Der er gennemført et semistruktureret interview med ledelses- og personalerepræsentanter fra både  

Erhvervscenteret og Kulturhuset:  

 

Fokusgruppeinterview den 17. november 2021 med følgende repræsentanter fra VASAC:  

 

 Mette Winther – Centerleder 

 

 Karina Albrechtsen - Afd. leder 

 

 Inge L. Kristensen - Afd. leder Erhvervscenteret og Kulturhuset 

 

 Lotte Hansen – Pædagog og TR – Erhvervscenteret/Transitten 

 

 Tina Lewis – Pædagog – Kulturhuset/Teatergruppen 

 

 Frederik Nordvang – Pædagog – Kulturhuset/musikgruppen 

 

 Daggi Mortensen – pædagog – Erhvervscenteret/Enkeltmandsprojekt Industrivej 
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Vurderingsgrundlag 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figuren til højre illustrerer tre centrale elementer, der indgår i 

Slagelse Kommunes tilsyns vurdering af, hvorvidt tilbuddet har den 

fornødne kvalitet. Det er de samme elementer, som Socialtilsynet 

jf. Lov om socialtilsyn vurderer de sociale tilbud på. 

Den samlede vurdering af tilbuddets kvalitet sker på baggrund af 9 

temaer, som ligeledes er inspireret af Lov om socialtilsyn, specielt 

med hensyn til socialtilsynets kvalitetsmodel. Temaerne er dog ikke 

alle de samme som i kvalitetsmodellen. Således er temaerne i 

Slagelse Kommunes tilsyn:  

 

 Uddannelse og arbejde 

 Selvstændighed og relationer 

 Målgruppe, metoder og resultater 

 Organisation og ledelse  

 Kompetencer  

 Fysiske rammer  

 Magtanvendelse 

 Andre tilsynsområder 

 Klagesager  

 

Alle temaerne inddrages ikke nødvendigvis i alle tilsyn. Det afgøres 

ud fra en konkret vurdering, hvilke temaer, der skal indgå i det 

konkrete tilsyn. Inden for hvert tema formuleres en række 

nedslagspunkter, som skal belyse temaet. Nedslagspunkterne 

formuleres med udgangspunkt i tilbuddets overordnede samfundsmæssige formål jf. Lov om social service. Hvert tema 

vurderes ud fra en skala, som indeholder en vurdering af, i hvilken grad kvaliteten under de enkelte temaer er opfyldt: 

 

5. i meget høj grad opfyldt. 

4. i høj grad opfyldt. 

3. i middel grad opfyldt. 

2. i lav grad opfyldt. 

1. i meget lav grad opfyldt. 

 
Den samlede vurdering af tilbuddet gives som et gennemsnit af scoren af de temaer, der har været inddraget i 

kvalitetsvurderingen. 
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    4. Samlet vurdering  

Samlet vurdering:   

Med en gennemsnit score på i alt 4,64 vurderer Tilsynet, at den samlede kvalitet i VASAC i meget høj grad er opfyldt. 

 

 

Anbefalinger/hensti
llinger 

 

Tilsynet bemærker, at Tilsynet skal se og godkende de nye fysiske rammer for Medieshoppen. 

Evt. vilkår og frist:  
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5. Kvalitetsbedømmelse af de enkelte temaer 

 

Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse 
 

Score i tal 

 

Kvalitetsvurdering 

   

 

Generelt 
I forbindelse med tilsynet i 2020 anbefalede Tilsynet at VASAC skulle følge op på arbejdet med den justerede 

pladsfordeling og fleksible pladstyper. Formålet er, at udnytte de gode erfaringer med, at medarbejderne kan 

søge udviklings- og uddannelsesmuligheder på tværs af VASAC´s interne og eksterne tilbud. 

 

VASAC oplyser at de arbejder med fleksible pladstyper, men at der er en grænse for hvor mange borgere 

med § 103 bevilling, som kan rummes på pladserne i § 104 tilbuddene, idet taksten for disse er lavere og 

driften normeret til § 104 borgere.  

 

 

VASAC: Tilbud efter SEL § 103  

Metoden ”Gør produktion til læring” er en del af VASAC´s fremadrettet udviklings strategi. Endvidere 

arbejdes der fortsat med fokus på Recovery og Rehabilitering. Dette i forhold til at skabe rammer og tilbud til 

medarbejderne, der sikrer at alle får mulighed for at anvende sin erhvervsevne så tæt på det ordinære 

arbejdsmarked som muligt. 

 

Nye læringsmål og delmål fastsættes i dialog med medarbejderne, og tager afsæt i deres individuelle 

handleplaner/læringsplaner. Det overordnede mål med indsatsen, er, at medarbejderne opnår beskæftigelse 

på det ordinære arbejdsmarked.  

 

Der evalueres minimum én gang årligt med medarbejderne i beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103. 

 

Medarbejderne understøttes således i inklusion via eksterne praktikpladser og arbejdsudplaceringer.  

 

Opfølgning på Tilsyn 2020 vedr. § 103 
I forbindelse med tilsynet i 2020 havde Tilsynet ingen specifikke bemærkninger vedr. § 103 under temaet 

Uddannelse og beskæftigelse. 
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Generelt 

Tilsynet vurderer, at 

VASAC i meget høj 

grad har et aktivitets-, 

lærings- og 

beskæftigelses-

perspektiv i arbejdet 

med de forskellige 

målgrupper i §§ 103 og 

104 tilbuddene.  

 

Der arbejdes 

systematisk med at 

finde redskaber og 

arbejdsmetoder, som er 

tilpasset den enkelte 

medarbejder(kompensa

tion/udvikling) og 

understøtter denne i at 

opnå sine læringsmål.  
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Faglige tiltag 2021 vedr. § 103 

 

Der arbejdes fokuseres på at tydeliggøre kerneopgaven og det organisatoriske arbejdsfællesskab. 

 

Erhvervscenteret 

 Industrivej har i 2021 særligt arbejdet med: 

 Etablering af 2 enkeltmandstilbud parallelt med de øvrige tilbud. 

 Transitten er for alvor kommet i drift. 

 Etablering af lager i kælderen i forbindelse med dette lærer medarbejdere om lagerstyring. 

 

 

Vedr. Enkeltmandstilbuddene 

Det er borgere indenfor autismespekteret.  Der etableret et specialteam, hvor der er rekrutteret personale 

med særlig viden om målgruppen. Det nye personale har bidraget med viden om tilgang til borgere med 

autisme. Målet for medarbejderne i specialteamet er det samme som for alle andre medarbejdere i VASAC – 

at blive del af et arbejdsfællesskab og have fokus på beskæftigelse. Medarbejderne drømmer netop om, at få 

kollegaer og det øves bl.a. derfor hvordan man er kollega. 

 

Det har givet personalet på Industrivej et ekstra blik på at indhente sparring på tværs hos kollegaer og 

tilegne sig viden om tilgangen til borgerne. 

 

 

Vedr. Transitten: 

Transitten er et nyt tilbud på Industrivej 7, som er for medarbejdere i såvel § 103 og §104 tilbuddene samt 

for borgere, der er i afklaring fra Jobcenteret. Transitten skal ses som én indgang til VASAC. 

Transitten har til formål, at være et tilbud om et afklaringsforløb for især nye medarbejdere som ikke rigtig 

ved hvad de vil, eller for eksisterende medarbejdere i VASAC, som har brug for ny inspiration.  

 

Personalet oplyser, at det er centralt at bruge god tid på afdækning sammen med borgeren for der igennem 

både at finde borgerens motivation og drømme samt, at finde job/beskæftigelses muligheder i forhold til 

drømmen.  

 

Personalet har et stort fokus på, at arbejde med medarbejdernes ønsker og drømme. Med afsæt i dette får 
medarbejderne lagt en karriereplan. Personalet udarbejder specifikke læringsmål i samarbejde med 

medarbejderne. Medarbejderen skal arbejde med sine læringsmål på et af værkstederne – f.eks. forud for 

den eksterne praktik, som borgeren drømmer om. Når de specifikke læringsmål er nået, så har borgeren et 
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bevis på, hvilke kompetencer har erhvervet sig i forhold til praktikken, som borgeren kan præsentere for 

praktikstedet.  

 

Transitten laver ligeledes læringsplaner med de medarbejdere som er i et VASAC tilbud, men som gerne vil 

prøve et andet VASAC tilbud. Transitten har i denne forbindelse bl.a. udviklet et afdækningsskema sammen 

med personalet i Teatergruppen.  

 

 

Vedr. Lager i kælderen 

I forbindelse med der er kommet en elevator til kælderen har dette givet mulighed for, at en gruppe 

medarbejdere har arbejdet med at opbygge lager og arbejde med lagerstyring. Medarbejderne lærer om 

logistik og lagerstyring og der er indkøbt et IT program til lagerstyring.  

 

 
VASAC: Tilbud efter SEL § 104 

 
Kulturhuset er en arbejdsplads med fire forskellige kreative tilbud, hvor der er fokus på læring og trivsel. De 

fire samværs- og aktivitetstilbud er: 

 

 Musik 

 Kunst 

 Teater 

 Bevægelse 

 

I Kulturhuset vægtes interessefællesskab omkring de udbudte aktiviteter. Aktiviteterne fungerer primært som 

læring i kraft af den enkeltes deltagelse i den enkelte gruppes fælles projekt.  

 

Valget af tilbud foregår i dialog med den enkelte medarbejder, og sker på baggrund af interesser og ønsker. 

Hvis medarbejderen ikke har noget talesprog, foregår udvælgelsen af tilbud på baggrund af medarbejderens 

kropssprog, tegn til tale eller billedkommunikation.    

 

Med afsæt i medarbejdernes individuelle handle- og læringsplaner, og i dialog med den enkelte, opstilles der 

læringsmål. Læringsmålene er synliggjorte, så medarbejderen hele tiden bliver husket på, hvad der arbejdes 
efter. For eksempel er medarbejderens individuelle mål i kunst visualiseret på et kort med et billede og en 

beskrivelse af målet. Kortet er klistret på medarbejderens arbejdsbord, og er derved synlig for både 

personale og medarbejderen selv.  

 

  

Tilsynet vurderer, at 

Kulturhuset i meget høj 

grad opfylder 

betingelserne for et 

aktivitets og 

samværstilbud. 
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Der arbejdes både med faglige og sociale læringsmål. Læringsmålene kan fx være; at turde gå op på scenen 

eller foran videokameraet (teater), tegne eller male (kunst) eller lære at synge, spille på et instrument eller 

lave en sang(musik).       

 

Opfølgning på Tilsyn 2020 vedr. § 104 

I forbindelse med tilsynet i 2020 havde Tilsynet ingen specifikke bemærkninger vedr. § 104 under temaet 

Uddannelse og beskæftigelse. 

 
Faglige tiltag 2021 vedr. § 104 

Der arbejdes fokuseres på at tydeliggøre kerneopgaven og det organisatoriske arbejdsfællesskab. 

 

Siden sidste tilsyn har Kulturhuset generelt arbejdet med overførbarheden af borgernes læring som brugbar i 

en anden kontekst end når de er i VASAC. Endvidere har udfordringerne omkring corona og restriktioner 

krævet forsat tilpasning og nytænkning. 

 

I Musikgruppen er det via et projekt med sange erfaret, at det at skrive sange åbner for medarbejderens 

private sfære og medarbejderens personlige udvikling – f.eks. omkring håndtering af følelser. Der er også 

færdiggjort en jubilæumsbog om Sunshine Band med borgernes personlige sange. 

 

I Teatergruppen har man også færdiggjort et bogprojekt, hvor medarbejderne har arbejdet med talemåder 

med dobbeltbetydninger. Medarbejderne har selv lavet illustrationer til bogen. Der er endvidere blevet 

arbejdet med produktion af video og reklamefilm, hvilket har givet nye muligheder for, at arbejde med 

læringsmål. 

 

I Kunstgruppen har man arbejdet med, hvordan kunsten kan være et afsæt til, at få bearbejdet følelser som 

den enkelte medarbejder har det svært med. Et andet eksempel er at en medarbejder lærte flag og 

hovedstæder i forbindelse med at medarbejderen lavede et maleri med flag.   

 

I Bevægelsesgruppen har man arbejdet med, at opsætte mål for hvordan medarbejderne gerne skulle opleve 

en effekt af det de arbejder med i gruppen som kan overføres til andre sfærer. Deres observationer viser 

f.eks. 

• Borgers balance er bedre 

• Større fysisk overskud 

• Større psykisk overskud 
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Evt. bemærkninger: Tilbud efter SEL § 103: 

 

Tilsynet anerkender, hvordan der arbejdes med lærings- og 

beskæftigelsesperspektivet hhv. i de interne tilbud og på de eksterne 

arbejdspladser. Tilsynet bemærker i særlig grad at tilbuddet Transitten 

understøtter dette med særlig styrke og med fokus på medarbejdernes 

forsatte udviklingspotentiale. 

 

Tilsynet ser forsat perspektiver i at VASAC udarbejder en seniorpolitik med 

redskaber og aftaler med bevilligende myndigheder omkring den gode 

overgang til seniorlivet. 

 

Tilbud efter SEL § 104: 

 

Læringsmålene er klare for medarbejderne i de enkelte gruppers kreative 

processer.  

 

Tilsynet anerkender hvordan VASAC på § 104 området forsat udvikler 

indsatser og metoder der styrker lærings- og udviklingsperspektivet for 

medarbejderne. Der ses en forsat udvikling af- for medarbejderne 

meningsfulde aktiviteter som fx de to bogprojekter. Der opleves et skarpt 

fokus på overførbarheden af den enkelte medarbejdes læringsforløb til andre 

sfære af medarbejderens hverdag. 
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Tema 2: Selvstændighed og relationer 
 

Score i tal 

 

Kvalitetsvurdering 

   

 

I hele VASAC arbejdes der med, at understøtte medarbejderens selvstændighed og styrke deres sociale 

relationer.  

 

Medarbejderrådet, har eksisteret i mange år og mødes 4- 5 gange årligt. Rådets medlemmer mødes og 

drøfter det, som ligger dem på sinde. Medarbejderne har her mulighed for at indsamle idéer og tale om 

forslag til forbedringer eller lignende. To gange om året mødes alle medlemmerne til et fælles møde i 

Medarbejderrådet, og resten af året mødes de lokalt i deres gruppe. Der afholdes også lokale afdelingsmøder, 

hvor alle medarbejderne deltager.   

 

Tilbud efter SEL § 103 

Fælles for både de interne §103 tilbud og de eksterne arbejdspladser arbejdes der systematisk med at udvikle 

et læringsmiljø, hvor medarbejderne får et klart kendskab til deres individuelle arbejdsopgaver og forståelse 

for betydningen af, at de indgår i et arbejdsfællesskab. 

 

Der er fokus på at medarbejderne bliver gjort bevidste om det beskæftigelsesrettede i deres tilbud og får 

mulighed for at tage ansvar for arbejdsplanlægningen. Alle steder formulerer medarbejderne, at de ser sig 

selv som en del af et værdifuldt arbejdsfællesskab og føler en forpligtigelse overfor dette. 

 

Der er løbende medarbejdere som arbejder internt og som ønsker at blive afprøvet i individuel beskæftigelse 

på en ekstern arbejdsplads. En del ønsker efter praktik perioden, at fortsætte i eksternt job.  

Med tilbuddet Transitten har VASAC sat fokus på at udnytte erfaringerne til forsat at udvikle og understøtte 

ønskerne om dette. 

Der er altid mulighed for, at medarbejdere i ekstern beskæftigelse kan vende tilbage til VASAC og få 

målrettet træning i det de oplever er svært på den eksterne arbejdsplads. Der arbejdes kontinuerligt med at 

understøtte, hvordan medarbejderens færdigheder ”hjemme” på VASAC kan overføres til en ekstern 
arbejdsplads, hvor medarbejderen skal stå på egne ben. 

 

Fleksibiliteten imellem interne og eksterne arbejdspladser vurderer Tilsynet forsat, som værende central for, 

at bevare medarbejderens fokus på beskæftigelsesperspektivet/karrieremuligheder.  
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Det vurderes, at der i 

hele organisationen i 

meget høj grad 

arbejdes systematisk 

med at styrke 

medarbejdernes 

selvstændighed og 

relationer.  
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Tilbud efter § 104  

 

Kulturhuset 

Kulturhuset skaber rammerne for et læringsmiljø, hvor der er mulighed for at udvikle sine faglige, sociale og 

personlige kompetencer. 

 

I Musikgruppen arbejder man fx med at samarbejde og lytte til hinanden samt give rum for hinandens 

forskelligheder. Gennem musikken bliver den enkelte medarbejder også bevidst om, hvad han/hun kan og 

hvad han/hun ikke kan.  Medarbejderne lærer også at bidrage til fællesskabet med dét, de kan.  

 

I Bevægelsesgruppen er der fokus på sociale aktiviteter som fx dans, huskespil m.m. Herudover understøttes 

medarbejderens personlige kompetence ved fortællinger om egne oplevelser i morgenkommunikationen.   

 

I Kunstgruppen giver medarbejdere og personale som gruppe, den enkelte konstruktiv feedback. 

Medarbejderen støttes i at formulere egne individuelle mål og der gives mulighed for personlig stil, hvilket 

understøtter selvstændighed og identitet. 

 

I Teatergruppen arbejder personalet ud fra at ”løfte i flok”.  

I Teatergruppen får den enkelte medarbejder mulighed for at bidrage med egne ideer og holdninger, bliver 

set og hørt, og på denne måde få indflydelse, selv- og medbestemmelse i de projekter og aktiviteter, som der 

arbejdes med. Teatergruppen arbejder ud fra at alle medarbejdere skal føles sig som en del af fællesskabet. 

Der arbejdes ofte i små grupper, da dette styrker den tætte relation mellem medarbejderne og skaber en tryg 

ramme for alle. 

 

På tværs af grupperne i Kulturhuset bemærker Tilsynet, at der arbejdes fokuseret med, at få den enkelte 

medarbejder inddraget i udformningen af tilbuddet samtidig med at medarbejderne kan se sig selv som en 

del af et fællesskab med værdifulde relationer. 

 

Evt. bemærkninger: Vedr. § 103: 

Tilsynet skal forsat fremhæve og anerkende VASAC’s opmærksomhed på at 

give den enkelte medarbejder mulighed for at ”springe frem og tilbage” 

mellem en ekstern arbejdsplads og de interne arbejdspladser som led i en 

udvikling af medarbejderens personlige kompetencer og selvstændighed. 

 

Vedr.  § 104: 

Tilsynet anerkender Kulturhusets arbejde med overførbarheden til andre 

sfære af medarbejdernes hverdagsliv. 
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Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater 
 

Score i tal 

 

Kvalitetsvurdering 

   

 

Tilbud efter SEL § 103 

 

Det overordnede mål med indsatsen er, at understøtte medarbejderne i at udvikle arbejdsrelaterede 

kompetencer, som kan anvendes på det ordinære arbejdsmarked. 

 

Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er bred. Spændet er fra fysisk handicappede og psykisk sårbare til 

mennesker med udviklingshæmning, autismespektret eller senhjerneskadede.  

 

VASAC oplyser at målgruppen forsat er bred, men der ses flere medarbejdere med dobbelt eller triple 

diagnoser, herunder flere psykiatriske udfordringer. Det ses flere unge medarbejdere, herunder en større 

andel af yngre psykisk sårbare medarbejdere. 

 

Pædagogisk tages der afsæt i teorier om forskellige Læringsstile og Vygotskys teori om Den nærmeste 

udviklingszone (NUZO) samt i læringsforløbet ”Gør produktion til læring”.  

 

I både Erhvervscentret og på de eksterne arbejdspladser har medarbejderne mulighed for, at følge egen 

læring i udvalgte arbejdsopgaver. Læringsmålene er udarbejdet i samarbejde mellem den enkelte 

medarbejder og personalet. Evalueringen af læringsmålene foregår i en dialog mellem primærpersonale og 

medarbejderen.  

 

Som led i dokumentationsarbejdet omkring medarbejdernes læringsmål har personalet valgt at anvende 

SMART-modellen. Det indebærer et fokus på, at hvert mål skal være Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk 

og Tidsbestemt. Der arbejdes forsat på at udvikle dokumentationsarbejdet og foreløbigt er der fokus på at 

lave læringsmålene mere kvalificerede. 

 
VASAC bruger Bostedsystemet fuldt ud til, at understøtte det systematiske arbejde med mål. 

 

VASAC har arbejdet fokuseret med implementering af en recovery- og rehabiliterende orienteret tilgang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

Tilsynet vurderer at 

VASAC i meget høj 

grad anvender 

relevante faglige 

metoder, og at 

personale/ledelsen kan 

begrunde, hvad 

formålet med hver af 

metoderne er.  
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Tilbud efter SEL § 104 

 

Formålet med tilbud efter SEL § 104, er, at skabe mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter, hvor den 

enkelte kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. 

 

Målgruppen for aktivitets- og samværstilbud er mennesker med betydelig nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne over 18 år.  

 

Pædagogisk arbejdes der fortsat med Basil Bernsteins teorier om ”De 3 læringsrum” samt ”Gentle Teaching” 

med fokus på medarbejderens resurser, kompetencer og handlinger. Endvidere benyttes Low Arousal. 

 

Kulturhuset har fokus på at være konkrete i læringsprocessen og på hvordan det kan synliggøres at 

medarbejderen opnår ny læring – ”effekt”. Der er samtidig også en stor opmærksomhed på at sætte mål, 

som giver mening i forhold til medarbejderen.  

 

VASAC bruger Bostedsystemet fuldt ud til, at understøtte det systematiske arbejde med, at sætte mål og 

dokumentation for medarbejderne i Kulturhuset. De enkelte grupper arbejder dog forskelligt med 

anvendelsen af systemet. 

 

Kulturhuset bruger forsat SMITTE modellen til effektmåling. 

 

Kulturhuset arbejder forsat med afsæt i en ”Recovery-orienteret rehabiliteringstilgang”. Her er fokus på den 

enkeltes ønsker, interesser og ressourcer. Tilgangen er styrket via systematik og synlighed gennem 

eksempelvis samtaler/læringsmål.  

  

Evt. bemærkninger: Tilsynet anerkender at VASAC forsat har fokus på implementeringen af en 

Recovery - orienteret tilgang – også med et særligt fokus på de svagt 

kommunikerende medarbejdere. 

 

Tilsynet fremhæver at Kulturhuset i VASAC har udarbejdet tilbudsbeskrivelser 

til hjemmesiden som grundigt beskriver indhold, metoder og tilgange. 
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Tema 4: Organisation og ledelse 
 

Score i tal 

 

Kvalitetsvurdering 

   

 

Generelt 

VASAC har forsat en ledelsesstruktur på 1 Centerleder og 2 afdelingsledere og dermed forsat en forholdsvis 

flad organisationsstruktur.  

 

VASAC ledelsen oplyser, at ud over Corona har følgende fyldt organisatoriske og ledelsesmæssigt i 2021: 

 Ny afdelingsleder i Erhvervscenteret 

 Etableringen af enkeltmandstilbud på Industrivej med nyt personale. 

 Nye medarbejdere i Kulturhuset. 

 

Den nye afdelingsleder har brugt tid på at lande og finde ud af hvor personale og organisation er i forhold til 

faglige visioner og strategier. Afdelingslederne har kørt et forløb med personalet med afsæt i de 3 cirkler om 

hvad vores kommunikation fokuserer på - Personlighed, faglighed og organisatorisk medlemskab samt 

drøftet kerneopgaven. Afdelingslederne har ligeledes været på uddannelse i Kommune på en ny måde i 

sociokratisk tænkning og metode. 

 

VASAC oplyser, at der i 2022 vil blive fælles personale møde i Erhvervscenteret omhandlende faglig kurs, 

koordinering og ”commitment”. 

 

  

 

 

 

 

4,5 

 

VASAC er fortsat en 

veldreven organisation 

med høj trivsel blandt 

personale. 

 

Tilsynet vurderer, at 

organisationen løbende 

prioriterer at arbejde 

med omstilling og 

tilpasning af tilbuddene 

til medarbejderne.  

 

Evt. bemærkninger:    
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Tema 5: Kompetencer 
 

Score i tal 

 

Kvalitetsvurdering 

   

 

 
 
 

 

VASAC fremhæver at der i 2021 særligt har været fokus på udvikling af 

kompetencer og vidensdeling i Erhvervscenteret. 

 

På Industrivej er der dels taget nye opgaver ind som har krævet ny viden, 

men der er også et ændret fokus på, hvordan de pædagogiske kræfter skal 

styrkes i takt med der opleves mere komplekse behov hos målgrupperne.  

 

 

 

 
4 

 

Tilsynet vurderer at 

VASAC’s personale i høj 

grad har de faglige, 

relationelle og 

personlige 

kompetencer, som er 

nødvendige i forhold til 

tilbuddenes 

målsætninger, 

målgrupper samt de 

anvendte metoder.  

Endvidere vurderer 

Tilsynet, at ledelsen har 

fokus på 

kompetenceudvikling af 

personalet med henblik 

på, at organisationen 

kan imødekomme 

efterspørgsel af tilbud i 

VASAC hos målgrupper 

med mere komplekse 

behov. 

 

Evt. bemærkninger: Tilsynet anerkender at fokus på at udvikle kompetencer og tilgange til nye 

opgaver/nye målgrupper. 
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Tema 6: Fysiske rammer 
 

Score i tal 

 

Kvalitetsvurdering 

   

6. Fysiske rammer: 
 
 

 

Tilbuddene er geografisk spredt i Slagelse og Korsør.  

 

Tilbud efter SEL § 103 

På § 103 området skal Medieshoppen flytte til kommunalt ejede lokaler på 

Grønningen i Slagelse. Flytningen er grundet udsættelse af byggeprojektet på 

Grønningen foreløbigt udsat til ultimo 2022. 

Tilsynet noterer, at værkstederne på Industrivej har fået forbedrede 

lysforhold.  

 

Tilbud efter SEL § 104 

Generelt er de fysiske rammer i Kulturhuset egnede til formålet og er 

tilgængelige for kørestolsbrugere. Ledelsen oplyser, at det er ønskeligt, at der 

kan skabes fysisk lokalitet/tilbygning til musik. Musikgruppen har til huse i 

kælderen, hvilket ikke er optimalt. 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

Overordnet set er der 

gode fysiske rammer på 

de interne tilbud, som 

høj grad tilgodeser 

tilbuddenes formål.  

 

Tilsynet bemærker, at 

Tilsynet skal se og 

godkende de nye 

fysiske rammer for 

Medieshoppen. 

Evt. bemærkninger: Tilsynet gentager sin bemærkning fra 2020 om, at Tilsynet skal godkende de 

nye fysiske rammer for Medieshoppen inden de tages i brug. 
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Tema 7: Magtanvendelser 
 

Score i tal 

 

Kvalitetsvurdering 

   

Det oplyses, at der ikke har været magtanvendelser i det forløbne år. Der er fokus på forebyggelse af 

konflikter.  

 

 

 

5 

Der er ikke registreret 

magtanvendelse det 

forløbne år, og der er 

fokus på 

konflikthåndtering. 

 

Evt. bemærkninger:    

 

 

Tema 8: Andre tilsynsområder 
 

Score i tal 

 

Kvalitetsvurdering 

   

8. Andre 

tilsynsområder: 
 

Der foreligger ingen rapporter fra andre tilsynsområder.  Ingen bemærkninger 

 

 

Tema 9: Klagesager 
 

Score i tal 
 

Kvalitetsvurdering 
   

9. Klagesager: 

 

Ingen bemærkninger  Ingen bemærkninger 

 


