PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK
jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.
Gældende fra 1. august 2014
Beskrivelse af praktikstedet:
Institutionens navn:

Østergadekollegiet

Adresse:

Østergade 64a

Postnr. og By:

9400 Nørresundby

Tlf.nr.:

99-822411

Institutionens E-mail:

molu-aeh@aalborg.dk

Hjemmeside adr.:
Institutionsleder:

Morten Lundgaard

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kim Færch Kristensen

Kommunal:
Privat:

Aalborg Kommune

Regional:
Institutionstype/
foranstaltning
Antal børn/unge /voksne

Østergadekollegiet er en døgninstitution med 8 lejligheder, som alle er besatte med voksne handicappede, som rangerer fra årgang 1961 til 1982. Østergadekollegiet blev administrativt lagt
sammen med vikingevej i 2013, og vores afdelingsleder Sisse Christensen er også afdelingsleder
på Vikingevej.

Aldersgruppe
Antal stuer / afdelinger
Åbningstid

Institutionens formål
jf. lovgrundlag.

§108 i lov om social service
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til
længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for
omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg
eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis”.
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Døgninstitutionen er som udgangspunkt beboernes hjem, hvor der skal være et trygt og godt
miljø. Det er målet, at beboerne får en tilværelse med så høj livskvalitet for den enkelte som
muligt. Desuden skal der være kvalificerede tilbud i form af særlig pædagogisk indsats til at understøtte og sikre, der sker udvikling samt fastholdelse af færdigheder. Pædagogikken skal understøtte brugernes initiativ og selvstændighed. Endvidere skal sikres, at den nødvendige pleje,
støtte og omsorg bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker og behov. I støtten indgår også,
at beboernes sociale relationer forsøges udbygget eller minimum fastholdt. Indsatsen skal
stræbe mod, at beboerne opnår en meningsfuld helhed mellem at bo, at leve sit fritidsliv og sit
arbejdsliv.

Karakteristik af brugergruppen:

Østergade kollegiet har primært beboere født med Cerebral parese (spastisk lammelse). Det vil

Beskrivelse af den / de aktuelle
børne- / bruger/borgergruppe.

hjerneskader.

sige mennesker med svære bevægelses – og kommunikationshandicaps, samt andre tillægs

Arbejdsmetoder:
Kort beskrivelse af praktikstedets
pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

Indholdet i støtten
På Østergade kollegiet tilbydes der individuel støtte og pleje i de situationer beboerne ikke selv
mestre. Vi har fokus på den enkeltes kompetencer og der tilstræbes at fastholde og udvikle den
enkeltes kompetencer og ressourcer, så de netop opnår maksimal selvbestemmelse og selvstændighed ud fra den enkeltes situation. Vi tager afsæt i målet om, at tilværelsen skal opleves
så meningsfuld, begribelig og håndterbar som muligt for den enkelte.

3/21

Der arbejdes i høj grad med at opbygge og indarbejde rutiner omkring hverdagsaktiviteter, sådan at beboerne oplever tryghed, struktur og forudsigelighed i hverdagen. Støtten tilbydes således at beboernes initiativer imødekommes og de får mulighed for selv at udføre så mange
funktioner som muligt i alle aspekter af hverdagen. Det vægtes højt at beboeren deltager der
hvor de kan, eksempelvis skal de beboere, der har mulighed for at være aktive i spisesituationen, fastholdes heri. Det kan være ved selv at hente spisestykke, smide det til vask, selv spise
ved hjælp af en spiserobot eller andet.
For at styrke beboernes evne til at mestre eget liv, arbejders der konstant med kommunikation
og herunder beboernes forskellige kommunikationsformer. Den tydelige samt anerkendende
kommunikation vægtes højt og tager udgangspunkt i beboernes ressourcer.
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes interesser, behov og ønsker for hverdagen og arbejder
målrettet for at imødekomme disse. I denne proces lægges der vægt på beboernes inddragelse
i den offentlige sfære og de muligheder den kan tilbyde. Vi støtter og opfordre borgerne til at
finde en dagsbeskæftigelse, så de får mulighed for at socialisere sig med omverdenen, samt får
trænet deres sociale kompetencer med andre end deres medbeboere.
Faglighed
Det pædagogiske arbejde har et neurofagligt udgangspunkt med fokus på udvikling og vedligeholdelse af allerede opnåede færdigheder og en del af personalet har en neuropædagogisk efteruddannelse. For at sikre en stærk faglig praksis lægges der vægt på en løbende faglig refleksion. Vi lægger vægt på det tværprofessionelle samarbejde og tror på at mangfoldigheden styrker det faglige niveau.
I Østergade arbejdes der ud fra et helhedsorienteret humanistisk livssyn, hvor der fokuseres på
at den enkelte oplever en hverdag præget af tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Herunder kan nævnes:
-

NærmesteUdviklingsZOne (NUZO), vi har fokus på udviklingspotentialer.
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-

Den gode relation; Vi skaber gode relationer med den enkelte, idet en god relation er
altafgørende i samarbejdet med den enkelte.
Ligeværdig dialog, vi møder borgeren med en anerkendende tilgang.
Inklusion; borgerne inkluderes mest muligt i hverdagen.
VRAP; vi udarbejder VRAP(Viden refleksion af praksis) i samarbejde med den enkelte
borger, hvor der opstilles mål for udviklingen.

Østergadekollegiet er tilknyttet fagcenteret for erhvervet hjerneskadet og fysisk handicap. Der
bliver løbende holdt temadage med andre organisationer i fagcenteret og der dannes forskellige
netværksgrupper efter behov. Her drøftes udviklingsmuligheder og skabes fælles grundlag for
et godt arbejdsmiljø.
Værdigrundlag
Den overordnede pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltningens værdier; nærvær, ansvarlighed og respekt, som vi på Østergadekollegiet
tolker således:
Nærvær
Nærvær er evnen til at være til stede her og nu med hele sin opmærksomhed. Nærvær er forbundet med øget opmærksomhed, engagement, motivation, kreativitet og udvikling. Vi skal
give os tid i samværet med såvel kolleger som borgere. Vi skal have et åbnet sind og turde
melde ærligt ud fra hjertet. Derfor skal vi handle etisk og moralsk i overensstemmelse med det
vi tror på.
Ansvarlighed
Vi tager ansvar for et godt arbejdsmiljø ved at overholde fælles aftaler, hvilket samtidig højner
samarbejdet. Ansvarlighed hjælper til at kunne forvalte friheden, hvor vi hver især påtager os
ansvar, som er en forudsætning for at organisationen fungerer optimalt. Dermed tager vi ansvar
for os selv og egne handlinger, og til dels for fællesskabet. Vi melder ærligt ud og optræder loyalt
mod vores fælles værdier og mål.
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Respekt
Det er grundlæggende, at vi respekterer andre kollegers synspunkter, baggrunde og måder at
gribe tingene an på. Det betyder, at vi skal være gode kolleger uanset holdninger til politik,
personlige værdier og overbevisninger. Det skal vi, fordi vi bygger på mangfoldighed og anerkender hinanden som kolleger og mennesker. Vi skal således kunne snakke om uenigheder og
samtidig være loyale overfor de beslutninger der træffes.
For at understøtte begreberne nærvær, ansvarlighed og respekt, stræber vi efter et miljø hvor
rummelighed og faglig stolthed præger det daglige arbejde. En forudsætning for dette er, at vi
som personale accepterer hinandens forskelligheder og at vi deler succes og fejl, der netop skal
betragtes som muligheder for at øge vores erfaringsgrundlag.

Strategi for personale på Østergadekollegiet
For at vi kan nå vores vision og løse de mangfoldige opgaver ud fra værdigrundlaget, er det
nødvendigt at vi opfylder nedenstående strategier:
Undre os og være etisk reflekterende
- Vi skal stille spørgsmål til praksis, reflektere og være nysgerrige.
- Konstant være opmærksomme på etiske dilemmaer i arbejdet med borgerne. Overveje
om vi har ret til at gribe ind eller tydeliggøre hvilke alternative løsninger der er.
- Vi skal løbende give hinanden kollegial supervision.
Adskille faglighed og privatperson
- Vi skal være skarpe til at begrunde og forklare handlinger ud fra faglige overvejelser eller
etiske principper.
- Prioritere høj faglighed og efteruddannelse.
- Vi skal anerkende og anvende hinandens ressourcer.
Være åbne
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Være
-

Vi skal reflektere over egen praksis samt personlig udvikling. Vi skal være villige til at give
og modtage konstruktiv feedback.
Være forandringsparate og innovationsorienteret.
Vi skal anerkende hinanden og understøtte kollegers initiativer.
engagerede og ansvarlige
Vi skal følge op på fælles beslutninger og opgaver
Der skal være overensstemmelse mellem mål og ressourcer
Vores forventninger til hinanden skal være synlige

Vores arbejdsplads er således præget af anerkendelse, engagement og arbejdsglæde, hvor vi
udviser interesse, åbenhed og rummelighed for hinanden. Vi udvikler konstant vores pædagogiske faglighed, sådan at vi til enhver tid kan imødekomme de nødvendige faglige udfordringer.
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde de fagligt mest kompetente og engageret kolleger.

Ansatte
(pædagogiske faggrupper, andre
faggrupper)
Tværprofessionelt samarbejde
in- og eksternt:

En overordnet leder, 1 afdelingsleder, 8 pædagoger, 3 omsorgshjælpere, 1 studerende, 1 husassistent/madmor

Østergade kollegiet samarbejder med mange instanser blandt andet: Syrenbakkens dagtilbud,
Lejbjerg Centrets dag og aften tilbud, Værestedet ”Perlen”, Hviddalen (dagtilbud for døve i Aalborg Kommune), diverse fysioterapeuter, læger, rådgivere, pårørende og ergoterapeuter.
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Særlige forhold omkring den
studerendes ansættelse:

Man må, som personale, være meget opmærksom på, at vi tolker beboernes sprog korrekt. Det
er vigtigt at være bevidst om den totale kommunikation
På Østergade kollegiet stilles der krav til personalets kendskab og forståelse til den sproglige
proces, da alle beboerne har store problemer af sproglig karakter. Kommunikations problemerne
er mangeartede, og der stilles krav til individuelt kendskab og forståelse til, hvor i sprogprocessen
hindringerne ligger. Vi skal tage højde for og være opmærksom på, om problemerne er af ekspressiv eller impressiv art, således at vi kan udvikle egne kommunikationsmetoder som kompenserer for mangler og tager udgangspunkt i de sproglige ressourcer og dermed udvide beboernes kommunikations niveau og de sproglige kompetencer. På grund af beboernes forskellige
kommunikative vanskeligheder, er det derfor vigtigt at man taler et klart/tydeligt dansk og forstår
dansk på samme niveau.
Der bliver brugt meget tid på kommunikationen, da alle beboere har forskellige måder at kommunikere på. Ex. blisstavle, staveplade, computer, tegnsprog, kropssprog osv.
Desuden forsøger vi, til stadighed, at holde os orienteret om, hvilke fremskridt og muligheder,
der er for at forbedre den enkeltes kommunikationsmuligheder.
Praktikstedet skal modtage en ren straffeattest inden praktikkens begyndelse. Gerne ved
forbesøget. I det øjeblik man er tilknyttet Østergadekollegiet, som studerende, er man underlagt
de gældende regler for tavshedspligt.

Arbejdsforhold

For alle praktikker gælder der det, at de studerende indgår i vagtplanen på lige vilkår med det
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Forventes den studerende at arbejde alene?
Ved bekræftelse: hvor meget og
hvordan?

øvrige personale. Studerende i 2. og 3. praktik er indregnet i normeringen.
Arbejdstiden ligger 07-23, og der vil ikke forekomme nattevagter. Vi arbejder efter en fast 4
ugers rullemodel, som kører kontinuerligt. Dog kan der forekomme ændringer i løbet af praktikperioden i forhold til den oprindelige plan, men det vil den studerende blive spurgt om, hvis
der forekommer ændringer. Den studerende skal forvente at arbejde hver anden weekend samt evt. på helligdage.
Der tilstræbes at give de studerende mulighed for at opleve beboerne, i deres forskellige dagtilbud og andre aktiviteter.

Øvrige oplysninger

Skulle du være uheldig at blive syg, skal du kontakte Østergade Kollegiet hurtigst muligt, så
der kan findes en vikar for dig. Du har ikke pligt til at oplyse årsag til sygemeldingen.
Der kan ringes på følgende telefonnumre: 99 82 24 11, tryk 3 for personale eller du kan ringe
på 99 82 24 13 (direkte nr. til personale). Om natten 23-07 ringes der på: 99 82 24 15.
Er der ingen af ovenstående telefonnumre der svarer, kan der prøves at ringe til husets mobil
tlf. 22 42 15 88, da der indimellem kan være problemer med vores IP-telefoner, hvis kommunens telefonanlæg skulle være nede.
Sygemelding eller raskmelding foregår ikke pr. sms.
Raskmelding foregår dagen før man skal møde ind inden kl. 12.
De fleste mennesker har en mobiltelefon - du er velkommen til at have din liggende på kontoret/personalestuen. Det er forvirrende for borgerne, hvis du afbrydes af din mobiltelefon. Private samtaler hører som udgangspunkt til i fritiden. Er der alvorlige ting, som din familie skal
have fat på dig omkring, er de velkomne til at bruge afdelingens hovednummer.
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Uddannelsesplan for praktikperioderne, Social- og specialpædagogik
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af
relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:
Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)
Primær:


Dagtilbudspædagogik



Skole- og fritidspædagogik



Social- og specialpædagogik

X

11/21

Sekundær:

Valgfagsområder:
Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.
Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

1) Kreative udtryksformer.
2) Natur og udeliv.
3) Sundhedsfremme og bevægelse.

X

4) Medier og digital kultur.

X

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.
6) Social innovation og entreprenørskab.

x

7) Kulturmøde og interkulturalitet.
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Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,
Social- og specialpædagogik, 2. praktikperiode
Relation og kommunikation
Praktikken retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk
praksis.
Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag
Vidensmål: Den studerende
har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?
a) Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i
forhold til videns- og færdighedsmålet?
b) Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

kommunikationsformer og
relationsdannelse, herunder
om den professionelle samtale,

kommunikere professionelt,
etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,
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a)Østergadekollegiet anvender mange forskellige kommunikationsformer, som varierer i forhold til den enkelte beboers handicap. De
forskellige kommunikationsformer er blistavler, tegnsprog, stavetavler, diverse PC’er som kommunikationsmiddel. Derudover fylder det
non-verbale sprog meget i Østergadekollegiet i form af kropssprog,
som det er vigtigt for den studerende at øve sig i at kunne aflæse.
Når vi snakker med den enkelte beboer er det vigtigt at tilpasse både

den verbale og nonverbale kommunikation til den enkelte. Hvis vi
skal afholde en samtale med beboerne omkring et specifikt emne, er
det vigtigt at reflektere over med hvilket formål samtalen skal holdes, og hvordan du vil afholde samtalen med den enkelte beboer.
b)Den studerende vil blive instrueret i de forskellige kommunikationsformer. Den studerende vil i kraft af sin deltagelse i det daglige
arbejde kunne øve sig i at bruge de forskellige kommunikationsformer. Derudover kan den studerende tage diverse interaktionsanalyser med til vejledningen, som kan danne grundlag for, at den studerende kan øve sig i at reflektere over egne styrker og svagheder i
forhold til kommunikation.
professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik,
magt og ligeværd i sin egen
og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

a)På Østergadekollegiet arbejder vi med beboernes mestring af eget
liv. Hvis beboerne kommer med ønsker til aktiviteter, forsøger vi at
opstille hvilke muligheder beboeren har for at kunne føre aktiviteten
ud i livet. Det er vigtigt, at beboeren tager ansvar for sit eget liv, og
selv mærker konsekvenserne af de valg de træffer. Meget af arbejdet foregår i beboernes egen lejlighed, og det er derfor vigtigt at
man agerer som gæst i deres hjem, ex. husker at banke på osv.
b)I forbindelse med de pædagogiske diskussioner som opstår, har
den studerende mulighed for at bruge dem til at reflektere over sin
egen rolle som pædagog – hvilke værdier tager den studerende med
sig i forhold til arbejdet, og hvordan kan disse være med til at påvirke beboerne. På personalemøderne og i dagligdagen opstår der
ofte dilemmaer, som drøftes i gruppen både til personalemøder samt
den studerende kan bruge de øvrige kollegaer til at drøfte etiske dilemmaer, hvis de opstår i dagligdagen og der er behov for det. Til
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vejleding læses og drøftes etik og moral ud fra den angivne litteratur.
konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og
udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i
konflikt- og voldsepisoder

a)På Østergadekollegiet er der sjældent voldskonflikter, dog kan der
forekomme konflikter, hvor beboerne bliver ophidset enten på personalet eller beboerne imellem. Når en sådan situation opstår, skal der
udfyldes et hændelsesskema. For at kunne takle konflikter er det
vigtigt at den studerende får indsigt i den enkelte beboers reaktionsmønster, og arbejder aktivt i forhold til at lære at forstå den enkelte
beboers kommunikation, da fejltolkninger af beboernes kommunikation kan være kilden til konfliktsituationer med beboerne.
b)Den studerende skal, hvis han/hun bliver involveret i en eventuel
konfliktsituation, analysere egen tilgang til en konfliktsituation. Den
studerende skal tage disse skriftlige observationer med til vejledermøde, hvor vejleder vil hjælpe med at nuancere situationen, således
den studerende får indsigt i eget reaktionsmønster

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative
processers betydning i den
socialpædagogiske praksis og

tilrettelægge, gennemføre
og evaluere pædagogiske
aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder
inddrage børn, unge og
voksnes kreativitet og perspektiv og

a)Da vores beboere har varierende handicap i forhold til bevægelse,
er det vigtigt, at den studerende tænker ”ud af boksen” i forhold til,
hvad der er muligt at lave af aktiviteter med den enkelte beboer. Vi
arbejder også med beboernes holdning til bevægelse, da bevægelse
har en sundhedsfremmende effekt for kroppen, og samtidig er med
til at øge beboernes bevidsthed om deres egen krop og dens formåen.
b)Efterhånden som den studerende får indsigt i vores beboere evner/handicap, vil den studerende igennem vejledningen få indsigt i,
hvilke aktiviteter der er muligt/realistisk at lave med de enkelte beboere.
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hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og
udviklingsperspektiv.

Angivelse af relevant litteratur:

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med
mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

a)På Østergadekollegiet anvender vi en lang række hjælpemidler.
Loftlifte, stålifte, vendlet-senge, spiserobotter, tryksårsmadrasser
osv.
b) Den studerende vil blive instrueret i de forskellige hjælpemidler
løbende. Derudover vil den studerende deltage aktivt i praksis, hvor
vil lære at anvende de forskellige hjælpemidler. I forbindelse med
dette vil den studerende også lære at forholde sig aktivt til sin egen
arbejdsstilling, således at den studerende arbejder på en måde som
er mest hensigtsmæssig for kroppen.

Basistegn – cd-rom til hjemlån
Værd at vide om Cerebral parese – Spastikerforeningen
Ny Cp – Cerebral parese med nye øjne – Peder Esben
Cerebral Parese -

et paradigmeskift

FN konvention for rettigher for personer med handicap
SL’s etiske værdigrundlag
Oplæg fra vejleder omkring Neuropædagogik
Etik – et praktisk synsvinkel – Kjartan Skogly

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål,

Social- og specialpædagogik, 3. praktikperiode
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Samarbejde og udvikling

Praktikken retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører

Vidensmål: Den studerende
har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

a) Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i
forhold til videns- og færdighedsmålet?
b) Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?
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institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

agere professionelt inden for
de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

A)På Østergadekollegiet arbejder vi ud fra selvledelse. Det vil sige, at
det er personalet der i hverdagen agerer og beslutter ud fra de rammer som ledelsen opstiller. Ledelsen er også med på vores personalemøder og her kan den studerende få et indblik i, hvad der foregår
på ledelsesplan. Løbende drøfter personalet hvordan kerneopgaven
bedst løses. Personalet arbejder i teams omkring den enkelte borger.

b) Den studerende bliver tilknyttet et team og kommer således til at
indgå i et tæt samarbejde med andre kolleger. I forbindelse med den
studerendes praktikperiode på Østergadekollegiet vil den studerende
blive tilbudt en samtale med lederen, hvor denne vil give den studerende et indblik i de organisatoriske rammer. Den studerende får tilbudt vejledning omkring de 3 P’er : Privat, personligt, professionel,
således at den studerende kan øve sig i at differentiere de 3 P’er.

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

foretage en faglig vurdering
af de metoder, som anvendes på praktikstedet,

a)Vi arbejder udfra ud fra et neurofagligt udgangspunkt og anvedner
forskellige pædagogiske metoder. Af nogle af dem kan nævnes: relationsarbejde, NUZO, inklusion og anerkendende tilgang.

b)Den studerende har et fast punkt på dagsordenen til personalemødet, hvor den studerende har mulighed for at komme med ting, som
undrer den studerende i forhold til det daglige arbejde. I forbindelse
med vejledning har den studerende mulighed for at snakke med vejlederen omkring de forskellige pædagogiske metoder samt prøve de
forskellige metoder af i praksis.
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tilgrænsende fagligheder og
rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

indgå i tværprofessionelt
samarbejde om løsningen af
konkrete opgaver og/ eller
problemstillinger,

a)I forbindelse med det daglige arbejde er der en række samarbejdsparter, som Østergadekollegiet samarbejder med. Det kan f.eks.
være fysioterapeuter, fodterapeuter, dagtilbud, læger tandlæger.

b)Den studerende vil blive tilbudt en mulighed for at se dagtilbuddet,
samt se når beboerne får fysioterapi. Det kan også være, at den studerende skal med til lægen.

opgave- og ansvarsfordeling
mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

redegøre for egen faglighed,
opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde

a)Kerneopgaven skal varetages af personalet, og er beskrevet i det
indledende materiale. Derudover er der løbende et samarbejde med
andre faggrupper samt pårørende i forhold til den enkelte beboer.
Det er vigtigt, at den studerende er opmærksom på sin tavshedspligt
i forbindelse med samarbejdet med pårørende.

b)Den studerende vil sammen med vejleder og øvrigt personale have
en dialog om, hvor ens primære opgaver ligger som pædagog, og
hvor andres opgaver ligger. Det er vigtigt at man som studerende er
observerende og undrende i forhold til praksis, og det er vigtigt at
man som studerende spørger ind til gældende praksis både hos vejleder samt øvrigt personale, hvilket kan være med til at den studerende kan begynde at redegøre for sin egen faglighed i forhold til
målgruppen, hvilke opgaver der er i dagligdagen, samt reflektere
over samarbejdet med pårørende.
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forandringsprocesser og innovation

deltage i udviklingen af den
pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

a)På Østergadekollegiet deltager vi ofte i innovative projekter. Det er
f.eks. spiserobotter, IT, automatiserede toiletter osv. Der er altid en
forandringsproces i gang, så det er vigtigt at personalet kan navigere
i en foranderlig praksis. Vi opfordrer altid den studerende til at
komme med noget de gerne vil/har sat sig som mål f.eks. i forhold til
valgfagsområde, så man som studerende kan arbejde med det man
brænder for.

b)Det er vejlederens rolle at støtte og vejlede den studerende i processen i forhold til udviklingsorienteret arbejde. Det vigtigste er processen og ikke målet. Det kan gå begge veje – bare man sætter noget i gang.

didaktiske og pædagogiske
metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder
dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden
gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling
og refleksion over pædagogisk praksis og
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a)Vi har en forventning om, at den studerende tager udgangspunkt i
VRAP, som er det dokumentationsredskab, som Østergadekollegiet
arbejder med i forhold til at sætte mål og dokumentere for den enkelte beboer.

b)Til vejledning introduceres den studerende for VRAP. Den studerende skal reflektere over praksis/forholde sig kritisk undrende, og
drøfte det til vejledning samt evt. tage punkter med til personalemødet.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp

a)Vi regner med, at den studerende har et bevis fra et gennemført
førstehjælpskursus fra seminariet, som kan fremvises

b)Den studerende kan få mulighed at gennemgå et kursus, som hedder Brandskolen og medicinkursus.

Angivelse af relevant litteratur:

Basistegn – cd-rom til hjemlån
Værd at vide om Cerebral parese - Spastikerforeningen
Ny Cp – Cerebral parese med nye øjne – Peder Esben
Cerebral Parese -

et paradigmeskift

FN konvention for rettigher for personer med handicap
SL’s etiske værdigrundlag
Oplæg fra vejleder omkring Neuropædagogik
Etik – et praktisk synsvinkel – Kjartan Skogly
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