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Fokusområde 1: Netværk og relationer 

Indsats:  

Vi vil fortsat have fokus på at lave aktiviteter der støtter op om de relationer der er opstået i de enkelte 

levegrupper på Grønningen, såvel som relationer på tværs af levegrupperne. Ligeledes vil vi fortsat have 

fokus på den enkelte borgers relationer og netværk med deres pårørende, og støtte op om disse, da vi 

ser dette som værdifuldt for den enkelte borger, og for samspillet mellem borger, pårørende og 

medarbejderne på Grønningen. Vi vil systematisere indsatsen og aktiviteterne yderligere, så traditioner 

på et stadigt nystartet Grønningen forankres og udvikles.  

 

Mål (og evt. delmål):  

Opbyggelse af traditioner med og for beboerne og deres netværk. 

Medarbejdergruppen og MED har fælles besluttet at der skal udarbejdes et årshjul hvor aktiviteter, 

mærkedage og traditioner for året visualiseres/synliggøres for de borgere der kan rumme dette, samt 

for alle medarbejdere. Målet er at medarbejder bruger årshjulet aktivt, så vi forbereder de enkelte 

borgere og medarbejderne på kommende aktiviteter, mærkedage og traditioner. Årshjulet bruges 

ligeledes til at sikre en jævn fordeling af aktiviteter, mærkedage og traditioner.  

Ligeledes vil et mål være at have fokus på fælles aktiviteter på tværs af levegrupperne, uanset og det er 

fast tilbagevendende ugentlige aktiviteter, eller om det er mærkedage eller traditioner.  

Succeskriterier (den borgerrettede effekt):  

At vi ved årets afslutning kan se årshjulet være brugt aktivt i forhold til inddragelse af borgerne ift. 

afholdelse af mærkedage og aktiviteter der støtter netværk og relationer, idet det bliver mere synligt for 

den enkelte, samt den tryghed det skaber at være forberedt på en kommende aktivitet. 

At vi ved årets afslutning kan konstatere, at der er sket en forankring af eksisterende mærkedage, og at 

nye mærkedage er afholdt, f.eks. Grønningens fødselsdag og adventssøndage i salen, samt at der er tegn 

på at enkelte borgere kan genkende og glæde sig til disse aktiviteter og mærkedage, 

Når vi ved årets afslutning kan konstatere, at gamle traditioner har fundet deres ”eget udtryk” på 

Grønningen, f.eks. påske, Halloween, discofest mv., samt at der er tegn på, at enkelte borgere kan 

genkende og glæde sig til disse aktiviteter og mærkedage. 

Når vi kan konstatere at enkelte borgere kan træffe konkrete valg ift. deltagelse i forskellige planlagte 

aktiviteter, både i gruppen og på tværs af levegrupperne. 

 

Fremgangsmåde og metode:   

Der konstrueres et fælles årshjul til hver levegruppe – årshjulet hænges op i de enkelte gruppers 

personalerum. 
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Ud fra årshjulet laves et individuelt system til de borgere, der fortæller den enkelte om kommende 

aktiviteter og mærkedage. Systemet tager højde for både hvordan den enkelte informeres/visualiseres 

og tidsrammen for hvornår den enkelte informeres. 

Der nedsættes en gruppe af medarbejdere, der består af medarbejdere fra alle tre levegrupper, der har 

til opgave at skabe forskellige aktiviteter på tværs af Grønningen. Disse aktiviteter kan være både 

engangsaktiviteter eller faste tilbagevendende aktiviteter. Aktiviteterne tilrettelægges således, at det 

over en periode indeholder flere forskellige aktiviteter, og tilgodeser flest mulige borgere. Aktiviteterne 

kan f.eks være årstidsbestemt, og/eller foregå i både små og større grupper. 

Der oprettes materiale ift. fast tilbagevendende aktiviteter, f.eks, jul, fødselsdage og sommerfest. 

Materialet indeholder både en beskrivelse af hvad der er vigtigt at huske, hvad der skal indkøbes og 

gøres, samt en kasser med effekter der bruges til disse mærkedage. (Julepynt, flag, lanterner, mv.) 

Vi vil fortsat støtte, videreudvikle og bevare de allerede eksisterende aktiviteter, f.eks. busture og 

beboerferie for borgere der relationsmæssigt og udviklingsmæssigt ”passer sammen”. Turene 

tilrettelægges efter den enkelte gruppes formåen, fysisk, psykisk og socialt.  

Fra januar starter en musikpædagog, der vil komme i huset og lave musikundervisning med borgerne, 

både individuel og gruppevis, og i nogle tilfælde på tværs af levegrupperne. Dette 

systematiseres/videreudvikles over det kommende år, så borgere får den bedst mulige oplevelse. 

Det drøftes i de enkelte levegrupper hvilke borgere der kunne profitere af at tage konkrete valg ift. 

aktiviteter. Den/de enkelte borgeres kontaktpersoner tilrettelægger herefter materiale der kan 

understøtte denne proces. 

 

Løbende opfølgning og dokumentation:  

Aktiviteterne dokumenteres i ”Bosted”, hvor det beskrives, hvilken effekt den givne aktivitet har haft, 

sammenholdt med kriteriets mål om ”Netværk og relationer”. En indikator kan være hvilke tegn på 

glæde eller andet, borgeren har udvist under forskellige aktiviteter.  

Der følges løbende op på den konkrete indsats på personalemøderne, og justeres løbende efter 

tilbagemeldingerne på ”Bosted”. Det er kontaktpersonernes ansvar at indsamle informationen omkring 

viden og erfaringerne, der efterfølgende dokumentere dette i ”Bosted”.  

Opfølgning på MED: 

Der oprettes en mappe i ”Bosted” for MED-gruppen, der bl.a. bruges til opfølgning og dokumentation. 

Kvartalsmæssigt følges der op på hvor langt vi er med de konkrete indsatser i MED gruppen. Det er 

medarbejderrepræsentanterne i MED-gruppen der har ansvaret for at dokumentere dette, og 

efterfølgende at videregive status til og modtage tilbagemeldinger fra medarbejdergruppen. 
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Evaluering af fokusområde 1: Netværk og relationer 

I hvor høj grad er målet/målene indfriet: 

Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst 

     

         1                       2                      3                       4                     5 

Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter?  

 

Har I indfriet jeres succeskriterier? 

Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har 
indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det.  

 

Resultaternes forankring: 

Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har 
ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så 
beskriv hvorfor. 

 

Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? 

 

Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? 

 

 

  

Denne del skal 

først afleveres 

sammen med 

Udviklingsplan 

2021 
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Fokusområde 2: Trivsel og sundhed 

Indsats:  

Skabe sundhed og trivsel gennem pædagogisk og tværfaglig indsats.  

Vi har i det første år på Grønningen påbegyndt en tværfaglig indsats ift. sundhed og trivsel, og dette 
ønsker vi at gå yderligere i dybden med. Da borgerne på Grønningen rummer flere forskellige former for 
funktionsnedsættelser, både fysisk og psykisk, vil vi gennem en tværfagligt tilrettelagt indsats søge at 
komme rundt om flere forskellige aspekter omkring den enkelte borger. Vi vil derfor fortsat have et 
samarbejde tæt med de tværfaglige samarbejdspartnere. I år vil vi ligeledes lægge stor vægt på de 
pædagogiske metoder og tilgange.   

Mål (og evt. delmål):  

At skabe trivsel via større forståelse for det enkelte borgers behov, gennem neuropædagogisk og ”low 
arousel” tilgang og metode. Ligeledes vil vi skabe sammenhæng mellem den pædagogiske og 
sundhedsfaglige indsats og tilgang i forhold til borgerne og deres trivsel. 

  

Succeskriterier (den borgerrettede effekt):  

 Vi vil det kommende år arbejde mere i dybden med den enkelte borger ift. neuropædagogisk og ”low 

arousel” tilgang og metode via supervision med eksterne konsulenter. Et succeskriterie er derfor, at 70 % 

af borgerne har været gennemgået på supervision. Effekten for borgeren er at skabe trivsel ved at blive 

mødt anerkendende, og i en forståelsesramme, den enkelte borger kan honorere, og derigennem 

vedligeholde og udvikle den enkelte borgers færdigheder på forskellige planer.  

At vi det kommende år opnår større forståelse for sanseintegrationens betydning, så sanseintegration 

bliver en naturlig og bevist del af den daglige tænkning og det daglige arbejde med borgerne. Effekten 

for borgeren ville være at de ville opnå en generel balance i arousel, og har færre affektudbrud/udsving. 

At alle medarbejdere gensidigt tilegner sig viden om og betydningen af at samtænke ”De 12 

sygeplejefaglige problemområder”, pædagogiske og ergoterapeutiske metoder, og tager udgangspunkt i 

disse når en indsats planlægges og iværksættes, med borgerens trivsel, helbred og rehabilitering i fokus. 

At vi det kommende år opnår en større forståelse for de mange aspekter af hvad ”det gode måltid” 

rummer, heriblandt måltidets sammensætning, konsistens, mv.  Herunder vil vi også søge at skabe 

forståelse for ”pædagogens” rolle og nærvær omkring måltidet, og om det skal foregå én til én, eller i 

fællesskab med medbeboere. Dette gøres bl.a. ud fra den enkeltes generelle trivsel, da måltidet i mange 

aspekter er stemningssættende for resten af dagens forløb, optagelse af næringsstoffer, fordøjelse mv. 

 

Fremgangsmåde og metode:  

Der aftales og planlægges med de eksterne konsulenter hvilke datoer og hvilke borgere, der drøftes til 

supervision. Der følges efterfølgende op på dette ved at den enkelte borgers kontaktpersoner, med 

støtte fra ledelsen, udfærdiger vejledninger eller andet materiale der skal understøtte en eventuel ny 

indsats.  
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Vi vil det kommende år afholde forskellige kurser med pædagogisk indhold. Kurserne skal tage 

udgangspunkt i neuropædagogisk og low arousel tilgange og metoder. Ledelsen på Grønningen 

undersøger mulighederne og tilrettelægger/planlægger datoerne for dette.  

Vi vil arbejde videre med, at flere borgere får udarbejdet eller fornyet deres sanseprofil for at skabe 

større forståelse for den enkeltes behov for sansestimuli. Når sanseprofilen udarbejdes skal som 

udgangspunkt minimum fire medarbejdere deltage i mødet med ergoterapeuterne; dette for at 

borgeren drøftes ud fra et bredt perspektiv. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe der med støtte fra ledelsen har til opgave at indrette Multirummet, så 

det kan blive en del af det daglige tilbud om aktiviteter og dagligdagsstuktur for alle borgere, med 

sansemæssig stimuli for øje.  

Vi vil inddrage ergoterapeuterne ift. en større forståelse for hvad ”det gode måltid” skal rumme, da flere 

af Grønningens borgere har udfordringer ift. tygge og synkefunktion. Efterfølgende inddrages 

køkkenmedarbejderne i dette, ud fra at det konkrete måltids sammensætning, konsistens mv. Ligeledes 

vil vi ud fra en pædagogisk betragtning vurdere om hvorvidt den enkelte har behov for at spise i større 

eller mindre forum, da nogle borgere hurtigt afledes hvis der er for meget aktivitet omkring dem under 

måltidet.  

 

Løbende opfølgning og dokumentation: 

De pædagogiske metoder og indsatser dokumenteres i ”Bosted”, så alle medarbejdere kan orientere sig 

og følge med i forløbet. Indsatsen dokumenteres dagligt i ”Bosted”, og ligeledes beskrives det hvilken 

effekt den givne indsats har eller har haft, og evalueres herefter løbende.  

Der følges løbende op på de konkrete metoder og indsatser på personalemøderne, og justeres hvis der 

er behov for dette. Det er kontaktpersonernes ansvar at indsamle informationen omkring viden og 

erfaringerne, der efterfølgende dokumentere dette i ”Bosted”. 

Opfølgning på MED: 

Der oprettes en mappe i ”Bosted” for MED-gruppen, der bl.a. bruges til dokumentation og opfølgning på 

ovenstående indsats. Kvartalsmæssigt følges der i MED gruppen op på, hvorvidt de konkrete indsatser er 

integreret i de enkelte levegrupper. Det er medarbejderrepræsentanterne i MED-gruppen der har 

ansvaret for at indsamle viden og efterfølgende dokumentere dette. Herefter videregives status til 

medarbejdergruppen, og modtages eventuelle tilbagemeldinger til MED gruppen til den videre proces. 
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Evaluering af fokusområde 2: Sundhed og trivsel 

I hvor høj grad er målet/målene indfriet: 

Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst 

     

         1                       2                      3                       4                     5 

Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter:  

 

Har I indfriet jeres succeskriterier? 

Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har 
indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det.  

 

Resultaternes forankring: 

Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har 
ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så 
beskriv hvorfor. 

 

Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? 

 

Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne?  

 

 

 

Denne del skal 

først afleveres 

sammen med 

Udviklingsplan 

2021 

 


