Redskaber øger det faglige fokus
Redskaberne fra www.fangfaget.dk, som er udviklet af Socialpædagogerne Nordjylland, er med
til at gøre medarbejderne på Aars-tilbuddene skarpere til at dokumentere deres faglighed.
MED-repræsentanterne i Vesthimmerlands Kommunes afdeling for Handicap og Psykiatri var
blandt de allerførste, der blev præsenteret for de redskaber, som Socialpædagogerne Nordjylland
har udviklet sammen med sine medlemmer, og som skal gøre socialpædagoger skarpere til at
sætte ord på deres faglighed.
”MED-repræsentanterne var meget begejstrede og imponerede over redskaberne, og derfor var
der et ønske om, at de skulle bredes endnu mere ud til medarbejderne,” siger Marianne Hvilsom,
der er forstander for Aars-tilbuddene i Vesthimmerlands Kommune.
Da Aars-tilbuddene skulle holde pædagogisk dag i efteråret 2017 blev Socialpædagogerne
Nordjyllands socialfaglige konsulent derfor inviteret til at komme og præsentere redskaberne for
medarbejderne.
”Medarbejderne er fuldstændig tændte på redskaberne, og det hænger godt sammen med, at vi
samtidig har et mål om at blive bedre til at effektevaluere. Vi oplever, at medarbejderne ved at
bruge redskaberne bliver bedre til at dokumentere deres faglighed,” siger Marianne Hvilsom.
Konkrete og anvendelige redskaber
Mens andre redskaber kan være teoretiske og tidskrævende, så oplever Vivi Olesen, der er
afdelingsleder på Aars-tilbuddene, at redskaberne, som Socialpædagogerne Nordjylland har
udviklet, er meget håndgribelige og nemme at gå til.
”De er meget anvendelig i vores
dagligdag, fordi de er konkrete og
praksisnære. Ved at bruge dem bliver vi
skarpere, når vi fx formulerer delmål for
de enkelte borgere og i vores
dokumentationsarbejde generelt,” siger
Vivi Olesen.
Medarbejderne på Aars-tilbuddene
bruger især redskabet ’Forklar
Fagligheden’, hvor de selv laver plakater
med billeder fra dagligdagen og
beskriver hvilken socialpædagogisk
faglighed der udspiller sig på billedet.
Derudover er redskabet ’Fagligt Fokus’ også i brug mange steder, hvor medarbejderne bruger det
til at undersøge fagligheden ved at fokusere på en bestemt handling eller indsats.
”Redskaberne er med til at sikre, at vi arbejder ud fra et fagligt grundlag og ikke ud fra noget, som
vi bare synes. Og så giver det en god energi i personalegruppen, når de arbejder med
redskaberne,” siger Vivi Olesen.
Synliggør fagligheden
Aars-tilbuddenes består af et aktivitetstilbud, en boform og tre bofællesskaber, der alle har voksne
handicappede som målgruppe. Socialpædagog Tina Dinnesen, der er ansat i bofællesskabet
Hobrovej, er en af de medarbejdere, der bruger redskaberne sammen med sine kolleger.

”Vi bruger bl.a. redskaberne til at synliggøre overfor os selv, hinanden, de pårørende og beboerne,
hvad vi gør i vores socialpædagogiske praksis, og hvorfor vi gør, som vi gør. Vi laver bl.a. vores
egne plakater med billeder fra dagligdagen i bofællesskabet, fordi de er rigtig gode til at synliggøre
den socialpædagogiske faglighed,” fortæller Tina Dinnesen.
Ved at lave deres egne plakater får medarbejderne bl.a. sat ord på, hvorfor de ikke overtager
styringen, men blot guider, når beboerne fx skal lave mad eller gøre rent, eller hvorfor de
opfordrer beboerne til at komme med på en daglig gåtur osv.
De tre ansatte i Bofællesskabet Hobrovej bruger også redskabet ’Fagligt Fokus’, når der fx opstår
konkrete problemstillinger, som de vil finde en fælles tilgang til. Det kan fx handle om, hvordan de
håndterer sorg hos beboerne, eller hvordan de får beboerne til at blive en del af fællesskabet i
huset.
”Vi har aftalt, at vi på personalemøderne vil bruge ’Fagligt Fokus’ til at gennemgå en
problemstilling vedrørende hver enkelt af vores seks beboere, og så ellers bruge det løbende.
Redskaberne er rigtig godt til at give os en fælles forståelse, de er nemme at gå til og kræver ikke
ret meget tid at sætte sig ind i, så vi er meget glade for at arbejde med dem,” siger Tina Dinnesen.
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Læs mere om redskaberne, som Socialpædagogerne Nordjyllands socialfaglige konsulent, Dorte
Lauenborg Nielsen, har udviklet sammen med medlemmerne på www.fangfaget.dk

