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Dansk: tilbud
Foretrukken term

 

Dansk: leverandør

 

Generel definition: organisation, der leverer ydelser

Relaterede søgeord: organisation

Formidlingsversion: Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser.

 

   

Dansk: offentligt tilbud

 

Generel definition: tilbud, der er oprettet på offentligretsligt grundlag

Formidlingsversion: Et offentligt tilbud er en organisation, der leverer ydelser, og som er oprettet på offentligretsligt
grundlag.

 

   

Dansk: regionalt tilbud

 

Generel definition: offentligt tilbud, der er oprettet af en regional forvaltningsmyndighed

Formidlingsversion: Et regionalt tilbud er et tilbud, der er oprettet på offentligretsligt grundlag af en regional
forvaltningsmyndighed.

 

   

Dansk: kommunalt tilbud

 

Generel definition: offentligt tilbud, der er oprettet af en kommunal forvaltningsmyndighed

Formidlingsversion: Et kommunalt tilbud er et tilbud, der er oprettet på offentligretsligt grundlag af en kommunal
forvaltningsmyndighed.

 

   

Dansk: privat tilbud

 

Generel definition: tilbud, der er oprettet på privatretsligt grundlag

Formidlingsversion: Et privat tilbud er en organisation, der leverer ydelser, og som er oprettet på privatretsligt
grundlag.

 

   

Dansk: fond/selvejende institution

 

Generel definition: fond, der er selvejende

Kommentar: En fond er en juridisk person og kan derfor opnå rettigheder og indgå forpligtelser uden ejere - dvs.
at den er selvejende.
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Formidlingsversion: En fond/selvejende institution er en fond, der er selvejende. En fond er en juridisk person og kan
derfor opnå rettigheder og indgå forpligtelser uden ejere - dvs. at den er selvejende.

 

   

Dansk: interessentskab

 

Generel definition: virksomhed, der ejes af to eller flere interessenter

Kommentar: Interessenterne, der indgår i et interessentskab, kan være personer eller selskaber, der hæfter
personligt, solidarisk, ubegrænset og direkte for virksomhedens forpligtelser.

Formidlingsversion: Et interessentskab er en virksomhed, der ejes af to eller flere interessenter. Interessenterne, der
indgår i et interessentskab, kan være personer eller selskaber, der hæfter personligt, solidarisk,
ubegrænset og direkte for virksomhedens forpligtelser.

 

   

Dansk: enkeltmandsvirksomhed

 

Generel definition: virksomhed, der ejes af en enkelt person

Kommentar: Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt, ubegrænset og direkte for virksomhedens
forpligtelser.

Formidlingsversion: En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, der ejes af en enkelt person. Ejeren af en
enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt, ubegrænset og direkte for virksomhedens forpligtelser.

 

   

Dansk: anpartsselskab

 

Generel definition: selskab, der ejes af flere anpartshavere

Kommentar: Et anpartsselskab er en juridisk person, hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er afskåret fra
ejernes, og at anpartshaverne ikke er ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.

Formidlingsversion: Et anpartsselskab er et selskab, der ejes af flere anpartshavere. Et anpartsselskab er en juridisk
person, hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er afskåret fra ejernes, og at anpartshaverne
ikke er ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.

 

   

Dansk: aktieselskab

 

Generel definition: selskab, der ejes af flere aktionærer

Kommentar: Et aktieselskab er en juridisk person, hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er afskåret fra
ejernes, og at aktionærerne ikke er ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.

Formidlingsversion: Et aktieselskab er et selskab,der ejes af flere aktionærer. Et aktieselskab er en juridisk person,
hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er afskåret fra ejernes, og at aktionærerne ikke er
ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.

 

   

Dansk: stamdata

 

Dansk: stamoplysning

 

Generel definition: data, der identificerer og er grundlæggende information om en aktør

Kommentar: Stamdata beskriver typisk forhold, der er centrale eller varige i en given sammenhæng.
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Formidlingsversion: Stamoplysning er data, der identificerer og er grundlæggende informationer om en aktør, og som
ofte beskriver forhold, der er centrale eller varige i en given sammenhæng.

 

   

Dansk: organisationsnavn

 

Generel definition: betegnelse, som man bruger for at udpege én bestemt organisation

Formidlingsversion: Et organisationsnavn er en betegnelse, som man bruger for at udpege én bestemt organisation.

 

   

Dansk: myndighedsgruppe

 

Generel definition: gruppe, der repræsenterer en myndighed

Kommentar: En myndighedsgruppe kan fx være en tilsynsenhed i en kommune.

Formidlingsversion: En myndighedsgruppe er en gruppe, der repræsenterer en myndighed. En myndighedsgruppe kan
fx være en tilsynsenhed i en kommune.

 

   

Dansk: myndighedsbruger

 

Generel definition: person, der er tilknyttet en myndighedsgruppe

Formidlingsversion: En myndighedsbruger er en person, der er tilknyttet en myndighedsgruppe.

 

   

Dansk: adresse

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)

 

Generel definition: information, der entydigt angiver en lokation

Kommentar: Adresse omfatter typisk oplysninger om vejnavn, nummer, etage, dør, lokalitet, postnummer og by.

Formidlingsversion: En adresse er information, der entydigt angiver en lokation. Adresse omfatter typisk oplysninger
om vejnavn, nummer, etage, dør, lokalitet, postnummer og by.

 

   

Dansk: hovedadresse

 

Generel definition: adresse, der fungerer som et tilbuds primære adresse og som anvendes til fakturering

Kommentar: Hovedadressen vil typisk være der, hvor et tilbuds administration befinder sig.

Formidlingsversion: En hovedadresse er en adresse, der fungerer som et tilbuds primære adresse og som anvendes til
fakturering. Hovedadressen vil typisk være der, hvor et tilbuds administration befinder sig.

 

   

Dansk: postleveringsadresse

 

Dansk: postadresse
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Generel definition: adresse, der anvendes, når postforsendelser ønskes afleveret et andet sted end på tilbuddets
hovedadresse

Kommentar: En postleveringsadresse kan fx være en postboks.

Formidlingsversion: En postleveringsadresse er en adresse, der anvendes, når postforsendelser ønskes afleveret et
andet sted end på tilbuddets hovedadresse. En postadresse kan fx være en postboks.

 

   

Dansk: ydelsesleveringsadresse

 

Dansk: leveringsadresse

 

Generel definition: adresse, hvor der leveres ydelser inden for et tilbud

Kommentar: Ydelsesleveringsadressen kan være sammenfaldende med hovedadressen, men er det ikke
nødvendigvis.

Formidlingsversion: En leveringsadresse er en adresse, hvor der leveres ydelser inden for et tilbud. Leveringsadressen
kan være sammenfaldende med hovedadressen, men er det ikke nødvendigvis.

 

   

Dansk: bopælsadresse

 

Generel definition: adresse, der er knyttet til et tilbud, og hvor en eller flere personer har bopæl

Kommentar: En bopælsadresse kan fx være adressen på den enkelte borger i en almenbolig på et plejecenter.
Bopælsadressen adskiller sig fra ydelsesleveringsadressen ved sit udgangspunkt i den enkelte
borgers hjemsted.

Formidlingsversion: En bopælsadresse er en adresse, der er knyttet til et tilbud, og hvor en eller flere personer har
bopæl. En bopælsadresse kan fx være adressen på den enkelte borger i en almenbolig på et
plejecenter. Bopælsadressen adskiller sig fra ydelsesleveringsadressen ved sit udgangspunkt i den
enkelte borgers hjemsted.

 

   

Dansk: afdeling

 

Dansk: tilbudsafdeling

 

Generel definition: en organisatorisk eller fysisk enhed på et tilbud, der adskiller sig fra andre enheder ved at have
sine egne målgrupper, ydelser, metoder eller normeringer, som giver sig udslag i forskellige takster

Formidlingsversion: En afdeling er en organisatorisk eller fysisk enhed på et tilbud, der adskiller sig fra andre enheder
ved at have sine egne målgrupper, ydelser, metoder eller normeringer, som giver sig udslag i
forskellige takster.

 

   

Dansk: organisatoriske forhold

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)

 

Generel definition: information om et tilbuds etablering og grundlaget for organisationen

Formidlingsversion: Organisatoriske forhold er information om et tilbuds etablering og grundlaget for organisationen.

 

   

Dansk: kontaktperson på tilbud
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Generel definition: person på tilbud, der kan kontaktes, hvis man vil visitere til tilbuddet eller ønsker supplerende
oplysninger

Formidlingsversion: En kontaktperson på tilbuddet er en person, der kan kontaktes, hvis man vil visitere til tilbuddet
eller ønsker supplerende oplysninger.

 

   

Dansk: CVR-nummer

 

Dansk: CVR-nr.

 

Generel definition: 8-cifret, unikt identificerende nummer, som den enkelte virksomhed er opført under i det centrale
virksomhedsregister (CVR)

Formidlingsversion: Et CVR-nummer er et 8-cifret, unikt identificerende nummer, som den enkelte virksomhed er opført
under i det centrale virksomhedsregister (CVR).

 

   

Dansk: P-nummer

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)

Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsen) - VBGS/Stamdata

 

Dansk: produktionsenhedsnummer

 

Dansk: P.nr.

 

Generel definition: 10-cifret, identificerende nummer tilknyttet hver fysisk beliggenhed, som en virksomhed driver
virksomhed fra og har medarbejdere registreret på

Kommentar: Da en virksomhed tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed,
kan der være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer.

Formidlingsversion: Et P-nummer er et 10-cifret, identificerende nummer tilknyttet hver fysisk beliggenhed, som en
virksomhed driver virksomhed fra og har medarbejdere registreret på. Da en virksomhed tildeles et
P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der være tilknyttet flere
P-numre til samme CVR-nummer.

 

   

Dansk: tilbuddets juridiske grundlag

 

Generel definition: lovgivning, der hjemler oprettelse af et tilbud

Formidlingsversion: Tilbuddets juridiske grundlag er den lovgivning, der hjemler oprettelse af et tilbud.

 

   

Dansk: etableringsår

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)

 

Generel definition: år, hvor et tilbud er etableret

Formidlingsversion: Etableringsåret er det år, hvor et tilbud er etableret.
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Dansk: vedtægter

 

Generel definition: regler eller bestemmelser, der danner ramme for et tilbuds virke

Formidlingsversion: Vedtægter er de regler eller bestemmelser, der danner ramme for et tilbuds virke.

 

   

Dansk: godkendende myndighed

 

Generel definition: myndighed, der har mandat til at godkende et tilbud

Formidlingsversion: Den godkendende myndighed er den myndighed, der har mandat til at godkende et tilbud.

 

   

Dansk: indberettende myndighed

 

Generel definition: myndighed, der indsender tilbuddets indberetning til godkendelse

Formidlingsversion: Den indberettende myndighed er den myndighed, der indsender tilbuddets indberetning til
godkendelse.

 

   

Dansk: værdigrundlag

 

Generel definition: beskrivelse af de værdier, der efter tilbuddets overbevisning skal være til stede i arbejdet, der
udføres, samt føre tilbuddet mod de mål, der er sat for organisationen

Formidlingsversion: Værdigrundlaget er en beskrivelse af de værdier, der efter tilbuddets overbevisning skal være til
stede i arbejdet, der udføres, samt føre tilbuddet mod de mål, der er sat for organisationen.

 

   

Dansk: plads

 

Generel definition: tilstand, hvor et tilbud har de nødvendige ressourcer til rådighed i forhold til leveringen af en given
ydelse

Kommentar: Plads opstår i et samspil mellem fysiske forhold, økonomiske ressourcer, personaleressourcer og
-kompetencer mv.

Formidlingsversion: Plads er en tilstand, hvor et tilbud har de nødvendige ressourcer til rådighed i forhold til leveringen
af en given ydelse. Plads opstår i et samspil mellem fysiske forhold, økonomiske ressourcer,
personaleressourcer og -kompetencer mv.

 

   

Dansk: akutplads

 

Generel definition: plads, der er forbeholdt personer med akut behov for en given ydelse

Kommentar: Ved akut behov forstås almindeligvis et behov, der er pludseligt opstået og som fordrer øjeblikkelig
levering af en given ydelse.

Formidlingsversion: En akutplads er en plads, der er forbeholdt personer med akut behov for en given ydelse. Ved akut
behov forstås almindeligvis et behov, der er pludseligt opstået og som fordrer øjeblikkelig levering
af en given ydelse.
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Dansk: aflastningsplads

 

Generel definition: plads, hvor en person kan modtage aflastning

Formidlingsversion: En aflastningsplads er en plads, hvor en person kan modtage aflastning. Aflastning er et ophold,
der har til formål at mindske belastningen for en person med funktionsnedsættelse eller sociale
problemer, pårørende til personen eller et tilbud, som er tilkendt personen. Døgnaflastning består i,
at en person får et kortvarigt ophold et andet sted end der, hvor personen har sit almindelige
ophold. Opholdet kan enten vare hele døgnet eller blot involvere overnatning. Forskellen mellem
dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt personen opholder sig på tilbuddet i en
del af dagtimerne, eller om personen overnatter der. Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med
afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som leveres i en persons eget hjem.

 

   

Dansk: sikret plads

 

Generel definition: plads, der er etableret i en afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer
aflåst

Formidlingsversion: En sikret plads er en plads, der er etableret i en afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have
yderdøre og vinduer aflåst.

 

   

Dansk: skærmet plads

 

Generel definition: plads, der er etableret i en mindre, afgrænset enhed med overskuelige rammer

Kommentar: En skærmet enhed vil oftest rumme et mindre antal beboere og have tilknyttet et fast personale
med henblik på at skabe et trygt miljø.

Formidlingsversion: En skærmet plads er en plads, der er etableret i en mindre, afgrænset enhed med overskuelige
rammer. En skærmet enhed vil oftest rumme et mindre antal beboere og have tilknyttet et fast
personale med henblik på at skabe et trygt miljø.

 

   

Dansk: dagtilbudsplads

 

Generel definition: plads, der er etableret på et dagtilbud

Formidlingsversion: En dagtilbudsplads er en plads, der er etableret på et dagtilbud.

 

   

Dansk: døgntilbudsplads

 

Generel definition: plads, der er etableret på et botilbud

Formidlingsversion: En døgntilbudsplads er en plads, der er etableret på et botilbud.

 

   

Dansk: mad og spiseforhold
Foretrukken term

 

Generel definition: praktiske forhold vedrørende måltider på tilbuddet

Kommentar: Mad eller spiseforhold kan fx inkludere rammerne omkring måltidet, tilberedning, ernæring,
mulighed for diætkost, store/små potioner, mad til gæster etc.
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Formidlingsversion: Mad og spiseforhold er de praktiske forhold vedrørende måltider på tilbuddet. Mad eller spiseforhold
kan fx inkludere rammerne omkring måltidet, tilberedning, ernæring, mulighed for diætkost,
store/små potioner, mad til gæster etc.

 

   

Dansk: tilbuds fysiske forhold

 

Dansk: fysisk forhold

 

Generel definition: konkrete fysiske vilkår, der er på og omkring tilbuddets lokation

Kommentar: Fysiske forhold kan fx inkludere tilbuddets beliggenhed, fysiske rammer, handicaptilgængelighed
eller faciliteter til medfølgende børn.

Formidlingsversion: Et tilbuds fysiske forhold er de konkrete fysiske vilkår, der er på og omkring tilbuddets lokation.
Fysiske forhold kan fx inkludere tilbuddets beliggenhed, fysiske rammer, handicaptilgængelighed
eller faciliteter til medfølgende børn.

 

   

Dansk: beliggenhed

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)

 

Generel definition: et tilbuds placering og omgivelser samt tilknytning til lokalområdet

Kommentar: Beliggenhed kan fx omfatte tilbuddets umiddelbare omgivelser (fx by/land, trafikale forhold),
afstand til natur (fx skov, strand), afstand til by og tilhørende faciliteter (fx indkøbsfaciliteter,
museum, biografer, sportshaller) og tilgængelighed med offentlig transport.

Formidlingsversion: Beliggenhed er et tilbuds placering og omgivelser samt tilknytning til lokalområdet. Beliggenhed
kan fx omfatte tilbuddets umiddelbare omgivelser (fx by/land, trafikale forhold), afstand til natur
(fx skov, strand), afstand til by og tilhørende faciliteter (fx indkøbsfaciliteter, museum, biografer,
sportshaller), tilgængelighed med offentlig transport.

 

   

Dansk: fysisk ramme

 

Dansk: indretning og faciliteter

 

Generel definition: ramme, der angår fysiske forhold

Kommentar: Eksempelvis udgøres et tilbuds fysiske rammer af bygningens karakter (nyere eller ældre);
tilbuddets inddeling i afdelinger (herunder om der er skærmede pladser, særlige afsnit for demente,
leve-bo-miljø etc.); antal rum og deres anvendelse, herunder rum til den enkelte bruger og
fællesrum (herunder om der er mulighed for at få bolig til to personer); køkken- og badefaciliteter,
andre indendørs faciliteter, fx vaskerum, tv-stue, systue, værksted, café, computerrum,
gymnastiksal, fitnessrum eller træningsfaciliteter, kontor, poolrum m.v. samt udendørs faciliteter,
fx boldbane, have, terrasse, cykelskur m.v.

Formidlingsversion: En fysik ramme er en struktur, der udgør en afgrænsning, og som kan støtte og rumme noget, og
som er fysisk. Et tilbuds fysiske rammer udgøres fx af bygningens karakter (nyere eller ældre);
tilbuddets inddeling i afdelinger (herunder om der er skærmede pladser, særlige afsnit for demente,
leve-bo-miljø etc.); antal rum og deres anvendelse, herunder rum til den enkelte bruger og
fællesrum (herunder om der er mulighed for at få bolig til to personer); køkken- og badefaciliteter,
andre indendørs faciliteter, fx vaskerum, tv-stue, systue, værksted, café, computerrum,
gymnastiksal, fitnessrum eller træningsfaciliteter, kontor, poolrum m.v. samt udendørs faciliteter,
fx boldbane, have, terrasse, cykelskur m.v.

 

   

Dansk: handicaptilgængelighed
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Generel definition: forhold på et tilbud, der har til formål at gøre personer med funktionsnedsættelse mere selvhjulpne

Kommentar: Øget grad af selvhjulpenhed opnås fx via disponeringen af de fysiske rammer og placeringen og
beskaffenheden af inventar fx i forhold til personer med mobilitetsnedsættelse, samt forhold
omkring belysning og akustik fx i forhold til personer med syns- eller hørenedsættelse.
Forhold vedrørende udluftning, ventilation og rengøring har særlig betydning for tilgængeligheden
for astmatikere og allergikere, ligesom skiltning, fx i forhold til personer med udviklingshæmning,
og udformningen af informationsmaterialer, fx forhold til ordblinde, har betydning for
tilgængeligheden.

Formidlingsversion: Handicaptilgængelighed er forhold på et tilbud, der har til formål at gøre personer med
funktionsnedsættelse mere selvhjulpne. Øget grad af selvhjulpenhed opnås fx via disponeringen af
de fysiske rammer og placeringen og beskaffenheden af inventar fx i forhold til personer med
mobilitetsnedsættelse, samt forhold omkring belysning og akustik fx i forhold til personer med
syns- eller hørenedsættelse. Forhold vedrørende udluftning, ventilation og rengøring har særlig
betydning for tilgængeligheden for astmatikere og allergikere, ligesom skiltning, fx i forhold til
personer med udviklingshæmning, og udformningen af informationsmaterialer, fx forhold til
ordblinde, har betydning for tilgængeligheden.

 

   

Dansk: facilitet til medfølgende børn

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)

 

Generel definition: facilitet, der er til børn af de personer, der modtager ydelser på et tilbud

Formidlingsversion: Facilitet til medfølgende børn er faciliteter til børn af de personer, der modtager ydelser på et
tilbud.

 

   

Dansk: metode

 

Generel definition: struktureret måde at udføre en handling på

Formidlingsversion: En metode er en struktureret måde at udføre en handling på, som er italesat og tilstrækkelig
tydelig og konkret til at handlingen kan reproduceres.

 

   

Dansk: aktiviteter til beboerne

 

Generel definition: aktiverende tiltag, som er generelt tilgængelige på tilbuddet

Formidlingsversion: Aktiviteter til beboerne er aktiverende tiltag, som er generelt tilgængelige påtilbuddet.

 

   

Dansk: personaleforhold

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)

 

Generel definition: forhold, der vedrører personalet på et tilbud

Formidlingsversion: Personaleforhold er forhold, der vedrører personalet på et tilbud.

 

   

Dansk: leder af tilbud
Foretrukken term

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)
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Generel definition: person, som er leder af et tilbud

Formidlingsversion: Leder af tilbud er en person, som er leder af et tilbud.

 

   

Dansk: antal ansatte

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)

 

Generel definition: antal af personer, der er ansat hos tilbuddet

Formidlingsversion: Antal ansatte er antal af personer, der er ansat hos tilbuddet.

 

   

Dansk: stillingsbetegnelse

 

Generel definition: betegnelse for den stilling på arbejdsmarkedet, som en person bestrider

Formidlingsversion: Stillingsbetegnelse er betegnelse for den stilling på arbejdsmarkedet, som en person bestrider.

 

   

Dansk: øvrig kompetence

 

Generel definition: kompetence, der rækker ud over, hvad der må antages at indgå i en persons stillingsbetegnelse,
men som inddrages eller indgår i arbejdet

Formidlingsversion: Øvrig kompetence er faglig viden eller kunnen på et bestemt område, der rækker ud over, hvad der
må antages at indgå i en persons stillingsbetegnelse, men som inddrages eller indgår i arbejdet.

 

   

Dansk: frivillige årsværk

 

Generel definition: omfang af frivilligt arbejde på tilbuddet angivet i årsværk

Formidlingsversion: Frivillige årsværk er omfang af frivilligt arbejde på tilbuddet angivet i årsværk.

 

   

Dansk: gennemsnitlig ansættelsestid blandt medarbejdere

 

Generel definition: periode, som medarbejderne gennemsnitligt har været ansat på tilbuddet

Formidlingsversion: Gennemsnitlig ansættelsestid blandt medarbejdere er den periode, som medarbejderne
gennemsnitligt har været ansat på tilbuddet.

 

   

Dansk: medarbejderoplysninger

 

Generel definition: information om personer, der er ansat på et tilbud

Formidlingsversion: Medarbejderoplysninger er information om personer, der er ansat på et tilbud.
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Dansk: brugerbetaling

 

Dansk: egenbetaling

 

Generel definition: pris for ydelse, som borgeren selv betaler

Kommentar: Brugerbetalingen vil typisk kun omfatte enkelte ydelser, som indgå i en indsats, eller en del at den
samlede pris for ydelsen eller ydelserne.

 

   

Dansk: råd

 

Generel definition: gruppe af personer, der repræsenterer en bestemt gruppes interesser over for myndigheder og
styrende organer

Kommentar: Et råd kan fx være et elevråd, et ældreråd, et forældreråd eller lignende.

Formidlingsversion: Et råd er en gruppe af personer, der repræsenterer en bestemt gruppes interesser over for
myndigheder og styrende organer. Et råd kan fx være et elevråd, et ældreråd, et forældreråd eller
lignende.

 

   

Dansk: bruger- eller beboerråd

 

Generel definition: råd, der hovedsageligt er sammensat af brugere eller beboere på et tilbud

Kommentar: Et bruger- eller beboerråd kan desuden have medlemmer, der ikke er brugere eller beboere, fx
personale.
Et bruger- eller beboerråd skal repræsentere bruger- eller beboerinteresser i forhold til tilbuddet.

Formidlingsversion: Et bruger- eller beboerråd er en gruppe af personer, der repræsenterer en bestemt gruppes
interesser over for myndigheder og styrende organer, og som hovedsageligt er sammensat af
brugere eller beboere på et tilbud. Et bruger- eller beboerråd kan desuden have medlemmer, der
ikke er brugere eller beboere, fx personale. Et bruger- eller beboerråd skal repræsentere bruger-
eller beboerinteresser i forhold til tilbuddet.

 

   

Dansk: beboer- og pårørenderåd

 

Generel definition: råd, der hovedsageligt er sammensat af beboere og pårørende til voksne på et tilbud

Kommentar: Et beboer- og pårørenderåd kan desuden have medlemmer, der ikke er beboere eller pårørende, fx
personale på tilbuddet.
Et beboer- og pårørenderåd skal repræsentere beboerinteresser i forhold til tilbuddet.

Formidlingsversion: Et beboer- og pårørenderåd er en gruppe af personer, der repræsenterer en bestemt gruppes
interesser over for myndigheder og styrende organer, og som hovedsageligt er sammensat af
beboere og pårørende til voksne på et tilbud. Et beboer- og pårørenderåd kan desuden have
medlemmer, der ikke er beboere eller pårørende, fx personale på tilbuddet. Et beboer- og
pårørenderåd skal repræsentere beboerinteresser i forhold til tilbuddet.

 

   

Dansk: forældreråd

 

Generel definition: råd, der er sammensat af forældre til børn og unge på et tilbud

Kommentar: Et forældreråd skal repræsentere børnenes eller de unges interesser i forhold til tilbuddet.
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Formidlingsversion: Et forældreråd er en gruppe af personer, der repræsenterer en bestemt gruppes interesser over for
myndigheder og styrende organer, og som hovedsageligt er sammensat af forældre til børn og
unge på et tilbud. Et forældreråd skal repræsentere børnenes eller de unges interesser i forhold til
tilbuddet.

 

   

Dansk: bestyrelse

 

Generel definition: gruppe af personer, der har det overordnede ansvar for eller varetager den daglige ledelse af et
foretagende

Kommentar: Et foretagende kan fx være en forening eller en virksomhed.

Formidlingsversion: En bestyrelse er en gruppe af personer, der har det overordnede ansvar for eller varetager den
daglige ledelse af et foretagende. Et foretagende kan fx være en forening eller en virksomhed.

 

   

Dansk: afdelingsbestyrelse

 

Generel definition: bestyrelse, der har beslutningskompetence i forhold til en afdeling på et tilbud

Formidlingsversion: En afdelingsbestyrelse er en gruppe af personer, der har det overordnede ansvar for eller varetager
den daglige ledelse af et foretagende, og som har beslutningskompetence i forhold til en afdeling på
et tilbud.

 

   

Dansk: tilsynsrapport

 

Generel definition: dokumentation, der redegør for et afsluttet tilsyn af, om de fastsatte regler på et fagligt område
overholdes

Kommentar: Eksempler på tilsynsrapporter kan være embedslægernes tilsynsrapporter på ældreområdet eller
kommunernes driftstilsyn med tilbud.

Formidlingsversion: En tilsynsrapport er dokumentation, der redegør for et afsluttet tilsyn af, om de fastsatte regler på
et fagligt område overholdes. Eksempler på tilsynsrapporter kan være embedslægernes
tilsynsrapporter på ældreområdet eller kommunernes driftstilsyn med tilbud.

 

   

Dansk: evaluering

 

Generel definition: vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling af information frembringer viden om en
indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af indsatsen med henblik på handling

Formidlingsversion: Evaluering er vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling af information frembringer
viden om en indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af indsatsen med henblik
på handling.

 

   

Dansk: effektevaluering

 

Generel definition: evaluering, der har fokus på resultatet af en indsats

Kommentar: Et eksempel på effektevaluering kan fx være en evaluering af de ændringer, som tilskrives
indsatsen eller sammenhængen mellem indsatsen og ændringerne.

Formidlingsversion: Effektevaluering er vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling af information
frembringer viden om en indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af indsatsen
med henblik på handling, og som har fokus på resultatet af en indsats. Et eksempel på
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effektevaluering kan fx være en evaluering af de ændringer, som tilskrives indsatsen eller
sammenhængen mellem indsatsen og ændringerne.

 

   

Dansk: procesevaluering

 

Generel definition: evaluering, der har fokus på gennemførelsen af en indsats

Kommentar: Kernespørgsmål i en procesevaluering er fx hvad der sker, hvem der er udfører, og hvornår noget
sker.

Formidlingsversion: Procesevaluering er vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling af information
frembringer viden om en indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af indsatsen
med henblik på handling, og som har fokus på gennemførelsen af en indsats. Kernespørgsmål i en
procesevaluering er fx, hvad der sker, hver der er udfører, og hvornår noget sker.

 

   

Dansk: brugerevaluering

 

Generel definition: evaluering, der har fokus på målgruppens perspektiv på en indsats eller dens resultat

Formidlingsversion: Brugerevaluering er vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling af information
frembringer viden om en indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af indsatsen
med henblik på handling, og som har fokus på målgruppens perspektiv på en indsats eller dens
resultat.

 

   

Dansk: samarbejdsrelation

 

Generel definition: relation, der består i et formelt samarbejde mellem to eller flere samarbejdspartnere

Kommentar: En samarbejdsrelation vil oftest komme til udtryk i et tæt og regelmæssigt samarbejde. At
samarbejdsrelationen er formel betyder, at den kan dokumenteres, enten ved at der foreligger en
samarbejdskontrakt eller gennem et internt procespapir, der beskriver samarbejdsrelationen.

Formidlingsversion: En samarbejdsrelation er en relation, der består i et formelt samarbejde mellem to eller flere
samarbejdspartnere. En samarbejdsrelation vil oftest komme til udtryk i et tæt og regelmæssigt
samarbejde. At samarbejdsrelationen er formel betyder, at den kan dokumenteres, enten ved at
der foreligger en samarbejdskontrakt eller gennem et internt procespapir, der beskriver
samarbejdsrelationen.
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