
Påbud 2 Strategi og handleplan for sikring af tilfredsstillende praksis for 
dokumentation og evaluering af den pædagogiske indsats

Strategi

Kobbelhusene har i en årrække haft fokus på at højne arbejdet med dokumentation og 
evaluering af den pædagogiske indsats. Dette arbejde intensiveres nu med en række konkrete 
tiltag i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. I dette arbejde vil ledelsen langsigtet 
vægte, at 

• der skabes en fælles kultur for, hvordan der sikres en tilfredsstillende dokumentation
• der heri indgår, at dokumentation og evaluering er en dynamisk proces, der i praksis 

foregår 'hele tiden' – men naturligvis også er hængt op på en systematik med knager i 
form af faste rul for evalueringer af handleplaner m.v.

• der er et medejerskab til denne kultur, så der fremmes en positiv selvjustits hos 
medarbejderne, når det gælder dokumentation og evaluering af praksis

Endvidere er det centralt, at alle medarbejdere har en praktisk fortrolighed med det anvendte  
dokumentations-system Avaleo. I implementeringen og brugen af Avaleo i Gribskov Kommune 
arbejder man systematisk med at sikre, at opsætning af system matcher lokale behov og 
samtidig sikrer en ensartethed både i det enkelte tilbuds praksis og på tværs. Kobbelhusene 
indgår konstruktivt i denne proces og der vil være en intensiveret fokus på at styrke 
implementeringen af Avaleo m.h.p. at medarbejderne opnår den nævnte fortrolighed og 
ejerskab.

Hovedlinjer i strategien er:
• en kontinuerlig styrket indsats for at kvalificere arbejdet med dokumentation og 

evaluering af den pædagogiske praksis - herunder opbygge en fælles kultur - via 
konkrete drøftelser mellem ledelse og medarbejdere i fagforum og i LU-regi

• afholdelse af temadage
• en styrkelse af Kobbelhusenes kobling til den samlede proces på kommunalt plan ift. at 

sikre de nødvendige kompetencer lokalt i arbejdet med dokumentation i Avaleo.

Der henvises i øvrigt til strategi og handleplan for implementering af relevante faglige tilgange 
og metoder til målgruppen, jvf påbud 1 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 2 Indsatser 

- kan 
medarbejderne 
redegøre for deres 
praksis omkring 
dokumentation, og 
stemmer denne 
overens med den 
praksis, som er 
beskrevet

- gennem stikprøver
af medarbejdernes 
praksis vil 
socialtilsynet 
undersøge om der 
sker løbende 
dokumentation og 
opfølgning på den 
pædagogiske 
indsats, jf. 
proceduren.

I resten af 2015 arbejdes intensivt med følgende processer:

• Der følges op på anvendt praksis omkring dokumentation ved at 
styrke arbejdet med den løbende evaluering af pædagogiske 
planer på fagforum  (se handleplan jvf påbud 1: Der etableres 
et fagforum for faglige drøftelser ledelse og medarbejdere; en 
del af aktiviteten på nuværende P-møder konverteres til dette 
forum m.h.p. at sikre tydeligt fagligt fokus)

Der vil således på møder i fagforum blive arbejdet med 
videndeling mellem medarbejdere og ledelse omkring den 
seneste evaluering af mål for den enkelte beboer i 
vedkommendes handleplan, herunder brug af Avaleo.

For at understøtte dette vil ledelsen i samarbejde med 
medarbejderne udarbejde en struktureret dagsorden for punkt 
på fagforum med fokus på videndeling og sparring om 
mål/evaluering m.h.p. at sikre, at alle elementer i en 
dokumentation gennemdrøftes, og at den enkelte medarbejder 
oplever sikkerhed og forståelse for sammenhængen mellem 
tilgangen til beboeren/målene og metoder/teori.

Fokus vil være at styrke både den løbende dag-til-dag tilgang til 
dokumentation og evaluering og den underliggende systematik i 
form af målhierarki, faste rul for opfølgning m.v. Således følger 
ledelsen i samarbejde med medarbejderne relevant op på evt. 
usikkerhed konkret og lavpraktisk (hvordan gør man, også 
teknisk) løbende i teamet og på førstkommende temadag (se 
nedenfor), så den konkrete opfølgning (også) er et læringsrum. 

• Ledelsen sætter fokus på at sikre, at alle medarbejdere har de 
nødvendige kompetencer ift. brug af Avaleo, herunder i at 
evaluere og dokumentere systematisk i Avaleo. 

Dette gøres i de enkelte team i samarbejde med ledelsen og i 
samarbejde med superbrugere, der er ressourcepersoner i brug 
af Avaleo.

Desuden inddrages kommunens systemansvarlige, når det 
vurderes nødvendigt i forhold til at sikre fortrolighed i brug af 
systemet. 

•
Anvendelse af Avaleo vil være et fast punkt på møder i 
Fagforum, hvor superbrugerne i dialog med kolleger og ledelse 
gennemgår de tekniske udfordringer, der kan være til højnelse af
dokumentationen. Ledelsen er derudover løbende i dialog og 
samarbejde med superbrugerne ift. opgaven med udvikling og 
implementering af Avaleo i organisationen. 
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• Der afholdes en årlig temadag i det enkelte team med ledelse; 
på temadagen arbejder ledelse og medarbejdere med 
gennemgang af dokumentation i Avaleo, herunder beskrivelse og
refleksioner over hvilken pædagogisk teori der anvendes i de 
specifikke indsatsmål og hvordan denne teori omsætte i praksis i
forhold til målet. Teamadagen planlægges i samarbejde med 
Kobbelhusenes superbrugere for Avaleo. Processen med 
temadage vil pågå over tid - da den pædagogiske teori og 
praksis omkring den enkelte borger skal gennemgås i 
samarbejde med teamet.

(se også handleplan for påbud 1 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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