
Påbud 1 Strategi og handleplan for implementering af relevante faglige tilgange og 
metoder til målgruppen

Strategi

Strategisk er det både på kort og langt sigt centralt i implementeringen af relevante faglige 
tilgange og metoder til målgruppen, at denne sker i et samspil mellem ledere og 
medarbejdere. Endvidere at implementeringen sker via en række konkrete elementer i 
hverdagen på Kobbelhusene, som fremmer nærvær mellem ledelse og medarbejdere og som 
sikrer mulighed for, at der i dialogen mellem ledelse og medarbejdere er tid og rum til at 
afklare tvivl og usikkerhed omkring praksis og til at sikre en ordentlig forankring og ejerskab 
hos den enkelte medarbejder. Formålet er at fremme en fælles faglig kultur, hvor udarbejdelse 
af pædagogiske handleplaner er en fortløbende proces der sker kollegialt og med ledelsen som
direkte sparring.

De faglige tilgange og metoder på Kobbelhusene er:
• Kvalikombo, der er en faglig fælles referenceramme – et teoretisk afsæt for 

medarbejdernes tilgang til og menneskesyn ift. beboerne med vægt på etik, 
medborgerskab og tæt kobling af praksis og faglighed 

• Neuro-pædagogik - der er en del af en i forvejen eksisterende specialpædagogisk og 
terapeutisk praksis relateret til en helhedsorienteret, individuel og situationsbestemt 
behandling, træning og undervisning af personer der har medfødte eller erhvervede 
hjerneskader

• Elementer fra autisme-pædagogikken, der er en struktureret /visualiseret pædagogik, 
som anvendes for at styrke beboernes oplevelse af en forudsigelig hverdag – dette sker
via verbal guidning, visualisering med tekster, piktogrammer, billeder, konkreter m.m.

• Endvidere en anerkendende tilgang, relationstilgang, totalkommunikation

Der er, jf. opgaver fra handleplanen, aktuelt på det korte sigte øget sparring i hverdagen til 
medarbejdere fra ledelsens side ift. de konkrete opgaver, og ledelsen har taget initiativet til, 
bl.a. via nye metoder, at inddrage medarbejderne aktivt ift. det faglige fokus på referencer, 
tilgang og metoder, samt hvilken pædagogik dette kalder på i praksis.  

Der henvises i øvrigt til Strategi og handleplan for sikring af tilfredsstillende praksis for 
dokumentation og evaluering af den pædagogiske indsats, jvf påbud 2, og til Strategi, 
redegørelse og handleplan for hvordan et forbedret samarbejde mellem ledelse og 
medarbejdere sikres, jvf påbud 4.
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Handleplan

Mål jf. påbud 1 Indsatser 

- medarbejderne kan 
redegøre for de valgte 
tilgange og metoder samt
beskrive, hvordan de 
omsætter disse i 
hverdagen med borgerne

- socialtilsynet gennem 
dialogen med 
medarbejderne og 
ledelse samt gennem 
observationer skal kunne
se, at der arbejdes med 
de valgte faglige tilgange
og metoder

- socialtilsynet gennem 
analyse af 
medarbejdernes 
dokumentation og 
stikprøver for borgerne 
skal kunne se, at de 
faglige tilgange og 
metoder omsættes til 
pædagogisk praksis, der 
dokumenteres og 
evalueres, jf. tilbuddets 
procedurer 

I resten af 2015 arbejdes intensivt med følgende processer:

• Etablering af fagforum for faglige drøftelser ledelse og 
medarbejdere; formålet er at sikre rum, tid og mulighed for
at ledelse og medarbejdere sammen kan arbejde med 
Kobbelhusenes faglige tilgang, metoder, dokumentation 
m.v. En del af aktiviteten på nuværende P-møder 
konverteres til dette forum m.h.p. at sikre tydeligt fagligt 
fokus. Ledelsen vil i samarbejde med medarbejderne 
udforme dagsorden til disse møder som skal understøtte at 
mødets indhold har afsæt i hverdagens praksis og giver 
mulighed for coaching / supervision i det samlede team i 
forhold til forskellige udfordringer.
Etableres i efterår 2015.

• Kobbelhusenes fælles faglige fundament sættes på 
dagsordenen på fagforum. I drøftelser mellem ledelse og 
medarbejdere afsættes tid til at arbejde med det fælles 
faglige fundament og de metoder, der er basis for 
hverdagens arbejde, og ikke mindst hvorfor netop disse 
metoder anvendes på Kobbelhusene. 

• Der følges op på anvendt metode og omsætning i praksis 
ved at styrke arbejdet med den løbende evaluering af 
pædagogiske planer. Her vil ledelsen i samarbejde med 
medarbejderne i en fælles refleksion over anvendt metode 
sætte et øget fokus på, hvordan teori og omsætning af 
teorien afspejles i de pædagogiske handleplaner. 

Ledelsen vil i samarbejde med medarbejdere særligt have 
fokus på at styrke arbejdet med at opstille et målhierarki 
for den enkelte borgeres indsatsmål, således at der sikres 
en rød tråd mellem handlekommunens indsatsmål, de af 
botilbuddet opstillede delmål i den pædagogiske plan og de 
konkrete anvisninger af metode i praksis. 

• Der afholdes en årlig temadag med det enkelte team hvor 
ledelsen sammen med medarbejderne drøfter det 
pædagogiske fundament og arbejder med den pædagogiske
tilgang til beboerne med udgangspunkt heri. Igen med 
vægt på at ledelsen sikrer, at tvivl og usikkerhed omkring 
praksis får tid og mulighed for forankring hos den enkelte 
medarbejder. 
(se også handleplan for påbud 2 og 4, idet afviklingen af 
temadage i 2015ff vil ske i en sammenhæng, og som led i 
en fortløbende proces, koblet til opfølgning på fagforum og 
P-møder)
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Opstart i løbet af 2016:

• Velfærdsteknologi med vægt på at understøtte visualisering
som anvendt metode: 

• Muligheder for at anvende IBG skærme som visuelt 
kan orientere borgerne på deres niveau, om f.eks. 
mad, aktiviteter , hvilken medarbejder der kommer 
etc afsøges. Blandt andet m.h.p. at øge borgernes 
mulighed for valg af mad på husmøder m.v.

• Fortsat implementering af IPAD - telefon eller andet 
kommunikationsudstyr tilpasset borgeren.

Det bemærkes at implementering af velfærdsteknologi er 
politisk besluttet indsatsfelt i Gribskov Kommune. 

• Derudover henvises som nævnt generelt til 
handleplaner f.s.v.a. påbud 2 og påbud 4. 
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