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Hjørring den 16. juli 2020 

 
EKKOfonden styrker ledelse og faglig indsats på Smørumgaard 
 
EKKOfonden er i tæt dialog med Socialtilsyn Øst, der på baggrund af et tilsynsbesøg den 
19. maj 2020 har truffet afgørelse om skærpet tilsyn med tilhørende påbud. 
EKKOfonden har styrket ledelse, faglig udvikling og fastholdelse af personale på 
EKKOfondens botilbud Smørumgaard.  
 
For EKKOfonden er samarbejdet og dialogen med Socialtilsyn Øst en yderst vigtig faktor i at 
sikre høj kvalitet i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde på Smørumgaard. Vi deler 
tilsynets opfattelse af, at der på en række områder har været et behov for at styrke både 
faglighed og ledelse. EKKOfonden har således allerede før tilsynsbesøget den 19. maj 
gennemført en egenkontrol og herefter iværksat en handleplan med en række initiativer, der 
skal styrke ledelsen, den faglige udvikling samt fastholdelse af personale. 
 
Der er hverken i egenkontrol eller fra tilsynets side rejst kritik af borgernes trivsel. 
 
Nye tiltag sikrer faglighed og ledelse 
EKKOfonden har tilknyttet en intern tilbudskonsulent til Smørumgaard, der skal sikre, at de 
initiativer, der iværksættes, målrettes det respektive tilbuds behov, og at tilbuddet gives den 
nødvendige sparring for at kunne efterleve de iværksatte tiltag.  

 
• Der er ansat ny leder 
• Der er iværksat en intensiv indsats for at sikre stabilitet i medarbejdergruppen, 

herunder at nedbringe personalegennemstrømningen i tilbuddet  
• Alle medarbejdere er undervist i reglerne om magtanvendelse overfor voksne, jf. SEL 

samt Lov om voksenansvar. Der er udarbejdet en plan for opdatering og vedligeholdelse 
af viden, og der foretages løbende refleksion i medarbejdergruppen  

• Der er iværksat initiativer for at øge den faglig kvalitet i tilbuddet, herunder forankring 
af tilbuddets faglige tilgange, metoder med videre i forhold til tilbuddets godkendte 
målgruppe 

• Initiativer med undervisning og højnet faglighed samt den daglige leders kompetencer 
og fokus forventes at reducere konfliktniveauet i betydelig grad 

Intern kvalitetskontrol i EKKOfonden 
I EKKOfonden er vi løbende optagede af, at vores tilbud har en høj faglighed og kvalitet samt 
en stabil medarbejderstab og ledelse. Vi har derfor en intern kvalitetskontrol, der forud for 
tilsynets besøg har iværksat en indsats på de områder, som tilsynet peger på i afgørelsen. 
 
I EKKOfonden betragter vi Socialtilsynet som et led i den kvalitetssikring, som skal være for 
sociale tilbud. Derfor samarbejder vi tæt om at efterleve de påbud, som Socialtilsynet har 
givet.  

Som opfølgning på initiativerne vil EKKOfonden igen tirsdag d. 1. september 2020 
gennemføre intern egenkontrol for at vurdere og følge op på effekten af initiativerne. Efter 
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egenkontrollen udarbejdes en handleplan, der skal understøtte sikringen af tilbuddets 
fortsatte arbejde med kvalitet.  

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Mads Thomsen 
Socialfaglig chef 
Tlf: 41 77 66 13 
mat@ekkofonden.dk 

 

 
 
  
 


