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Beskrivelse af praktikstedet: 

 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson/vejleder for 

praktik i 

Psykomotorikuddannelsenn: 

Kommunal:  

 

Bo- og beskæftigelsestilbud til borgere med varig nedsat 

psykisk og/eller fysisk funktionsniveau. 

Bostederne Skanderborg 

Kildevej 14K 

8660 Skanderborg 

8794 2140 / 2459 7588 

bostederne@skanderborg.dk 

bostederne.dk 

Svend Lindgaard Olesen, kontraktholder 

Kontakt: Maj-Britt Skovsgaard, vejleder oplyses ved 

henvendelse  

 

Kommunalt  

Institutionstype/  

foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 

b) Aldersgruppe  

c) Antal stuer / afdelinger 

d) Flere lokaliteter 

Bostederne Skanderborg er et kommunalt tilbud til 

borgere med varig nedsat psykisk og/eller fysisk 

funktionsniveau. Bostederne Skanderborg tilbyder et 

bredt udvalg af både bo-, beskæftigelses- og 

uddannelsestilbud. På bosiden består Bostederne af otte 

bofællesskaber, to døgntilbud, et støttecenter og to 

klubber, hvor man kan mødes med andre ligesindede. Ca. 

160 borgere er boende i vores botilbud eller er tilknyttet 

vores bostøtte og klubber. På dagsiden består Bostederne 

Skanderborg af en række forskellige dagtilbud til samme 

borgergruppe – STU, Udehold, 2 dagcentergrupper og 1 

aktivitetscentergruppe. Bostedernes dagtilbud fordeler sig 

på fire forskellige adresser og rummer mere end 150 

borgere. 

Institutionens formål  §82, §85, §103 og §104 i SEL og lov nr. 564 om 

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 



jf. lovgrundlag. Bostederne Skanderborgs kerneopgaver er defineret som 

følger: 

..at støtte borgeren i at udvikle livsduelighed, så han eller 

hun kan leve et aktivt, deltagende og meningsfuldt liv  

Karakteristik af 

brugergruppen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 

børne- / bruger/borgergruppe. 

Borgerne tilknyttet Bostederne Skanderborg er alle 

borgere med varig nedsat psykisk og/eller fysisk 

funktionsniveau. Der er meget stor variation i 

funktionsniveauet.   

Arbejdsmetoder: 

Kort beskrivelse af praktikstedets 

praksis og teoretiske og 

metodiske grundlag (Uddybes 

senere i relation til 

uddannelsesplanens videns- og 

færdighedsmål) 

 

Neuropædagogisk forståelsesramme, anerkendende 

og relations skabende pædagogik. 

Neuropædagogisk forståelsesramme: Bostederne 

Skanderborg benytter sig af en neuropægogisk 

forståelsesramme i arbejdet med borgere med varig 

funktionsnedsættelse. I omegnen af 125 medarbejdere 

har i 2017-2018 deltaget i neuropædagogisk og 

neuropsykologisk efteruddanelse – enten på Diplom eller 

AMU niveau. I Bostederne Skanderborg arbejder vi ud fra 

en grundlæggende fælles viden om neuropædagogik i alle 

pædagogiske overvejelser. Vi tager udgangspunkt i den 

enkelte borgers ressourcer og udfordringer – og 

tilrettelægger en individuel indsats, hvor vi benytter os af 

forskellige metoder i praksis – tilpasset den enkelte 

borgers funktionsniveau.   

Der arbejdes løbende med screening af vores borgere for 

at kunne arbejde med deres 

udvikling/vedligehold/afvikling og sætte realistiske mål. 

Den studerende vil få indsigt i denne viden og herefter få 

mulighed for at se sammenhæng i teori og den 

pædagogiske praksis. Hos Bostederne Skanderborg har vi 

2 interne konsulenter, som arbejder med udvikling af den 

neuropædagogiske forståelsesramme gennem bl.a. 

screening, faglig sparring og intern undervisning. Du vil i 

din praktik deltage i Bostedernes interne undervisning, 

som foregår løbende gennem praktikperioden. 

Anerkendende pædagogik er ikke kun en 

arbejdsmetode, men også et menneskesyn. Et 

menneskesyn, hvis fundament er, at ”den jeg står over 

for altid gør sit bedste”. Det handler om gensidig respekt 

og værdighed i relationerne, således at alle oplever at 

være i et trygt og godt samvær. Vi har fokus på den 

aktive borger gennem en rehabiliterendetilgang, hvor 



målet er, at borgeren skal kunne mestre eget liv bedst 

muligt - med de forudsætninger den enkelte har. 

Relations skabende pædagogik betyder, at vi tror på, 

at den ”gode kontakt” mellem mennesker har betydning 

for vores udviklingspotentiale. Derfor lægger vi stor vægt 

på, at der skabes god kontakt personale og borgere 

imellem.   

Vi møder borgerne, der hvor de er. Der arbejdes 

individuelt med hver borger, med udgangspunkt i de mål, 

der er for den enkelte ift. VUM bestillinger. Vores opgave 

er at støtte og guide, så borgeren føler sig som et 

selvstændigt og værdsat menneske. Vi arbejder på at give 

de optimale livsbetingelser inden for de givne rammer. Vi 

vægter at arbejde med og sikre selvbestemmelse, 

medbestemmelse og borgerinddragelse for den enkelte 

borger og i de fællesskaber borgerne er en del af. 

Ansatte  

(fordelt på  faggrupper) 

Størstedelen af de ansatte med Bostederne Skanderborg 

har en pædagogisk baggrund. Derudover er der også 

ansat lærer, sygeplejerske, SOSU-assistenter, 

værkstedsassistenter, ernæringsassistenter, ergoterapeut, 

administrativt og teknisk personale.  

Praktikvejlederens 

kvalifikationer: 

Grunduddannelse: 

 

Andre uddannelser: 

 

Øvrige: 

 

Praktikpladsen til psykomotorikstuderende er tilknyttet 

skiftende afdelinger i Bostederne Skanderborg. Og der 

tilknyttes en vejleder fra den pågældende afdeling inden 

praktikstart. 

Denne vejleder vil som minimum har en 

pædagoguddannelse (eller tilsvarende). De fleste ansatte 

ved Bostederne Skanderborg har gennemført Diplom 

Modul i Neuropsykologi og neuropædagogik og vil 

derudover have efteruddannelser og/eller kurser, som er 

relevante ift. den specifikke målgruppe, hvor vedkommen 

arbejder. 

Øvrige oplysninger om vejlederen oplyses ved 

henvendelse efter tildeling af praktikplads.  

Tværprofessionelt 

samarbejde in- og eksternt:  

Der er et stort tværprofessionelt samarbejde internt i 

Bostederne Skanderborg både imellem de forskellige 

afdelinger og imellem faggrupper.  

Der er endvidere et stort samarbejde med det omgivende 

samfund og eksterne samarbejdsparter – herunder 

sagsbehandlere, læger, speciallæger, frivilligforening og 



frivillige, demens konsulenter, supervisorer, 

sportsforeninger, kultur organisationer, private 

erhvervsdrivende og mange flere.  

Særlige forhold omkring den 

studerendes forhold i 

praktikken: 

Det vil næsten være en nødvendighed, at den studerende 

har kørekort og er selvtransporterende.  

Bostederne Skanderborg geografisk er fordelt over hele 

Skanderborg Kommune. Og ved interventioner på tværs i 

organisationen kan det være nødvendigt for den 

studerende at kunne køre mellem stederne. 

I de praktikker, hvor den studerende er tilknyttet 

Solsikken i Voerladegård, er det nødvendigt med egen 

transport, da det ikke er muligt at komme dertil med 

offentlig transport.  

Arbejdsforhold 

Fysiske rammer for 

praksisudøvelse: 

Individuel intervention: 

Gruppeintervention: 

Forberedelse og 

efterbearbejdning: 

 

Den studerende vil altid blive tilknyttet en fast afdeling i 

sin praktik. Det vil variere fra praktik til praktik, hvilken 

afdeling og det vil også variere om der er tale om en 

praktik på et botilbud eller på et beskæftigelsestilbud. 

Dette vil have indflydelse på arbejdstiden, da borgerne 

hovedsagligt er hjemme i aften og weekendtimerne og af 

sted på dagbeskæftigelse i dagtimerne. Hvor praktikken 

finder sted, kan ses på praktikportalen eller oplyses ved 

henvendelse efter tildelingen af praktikken.  

I samarbejde med vejleder og evt. pædagogisk konsulent 

eller daglig leder vil den studerende få mulighed for at 

tilrettelægge sin praktik med både individuelle og gruppe 

interventioner. Der er mulighed for, at interventioner kan 

planlægges på tværs af Bostederne Skanderborg eller det 

omgivende samfund, hvis det vurderes relevant. 

Der gives vejledning af i gennemsnit 1 time pr. uge. 

Vejleder og den studerende planlægger selv vejledningen, 

så det passer ind i praktiksteds daglige praksis. Det 

forventes, at den studerende står for dagsorden og 

skriver referat. 

Der vil være mulighed for, at den studerende bruger tid 

på både forberedelse og efterbearbejdning af 

interventioner. Der forefindes kontorfaciliteter på alle 

matrikler, som den studerende kan benytte. Det 

forventes, at den studerende delagtiggøre den øvrige del 

af personalegruppen i sin mål, interventioner og 

pædagogiske refleksioner. Dette kan finde sted på 



afdelingens faste møder, hvor den studerende vil have et 

tilbagevendende punkt på dagsordenen. 

Der er mulighed for, at den studerende deltager i 

Bostedernes interne undervisning for studerende og 

nyansatte – såfremt undervisningerne falder i 

praktikperioden. Denne undervisning anses også som 

vejledning. 

Det professionsfaglige fokus 

Muligheder for praksisudøvelse: 

Psykomotorisk intervention – 

individuel 

Psykomotorisk intervention – 

grupper 

Ergonomisk rådgivning, 

vejledning og undervisning 

Kendskab til og forståelse for det 

tværprofessionelle samarbejde i 

praktikken.  

 

I alle Bostederne Skanderborgs afdelinger er der mulighed 

for at tilrettelægge og udføre både individuelle og 

gruppeorienterede interventioner. Og der vil være 

mulighed for, at den studerende deltager i den daglige 

praksis på praktikdage.  

Derudover er der mulighed for at tilrettelægge 

interventioner i andre afdelinger af Bostederne. Og der vil 

også være mulighed for at tage kontakt til andre 

samarbejdsparter eller andre tilbud i Skanderborg 

Kommune. 

Bostederne Skanderborg har pt. 1 ergoterapeut ansat og 

der vil være mulighed for et samarbejde og/eller 

vejledning med denne – dette aftales i samarbejde med 

den faste vejleder.  

Det tværprofessionelle samarbejde tages op som et emne 

i vejledningen. Det forventes, at den studerende tager 

aktiv del i denne drøftelse med observationer og 

refleksioner fra praktikken. Og det forventes endvidere, at 

den studerende er opsøgende ift. de muligheder, der er 

for tværprofessionel samarbejde i løbet af praktikken. 

Øvrige oplysninger Der henvises til vores hjemmeside – og i særdeleshed til 

praktikstedsbeskrivelser for pædagogstuderende. Disse er 

udarbejdet for hver afdeling – og deri kan findes mere 

afdelingsspecifikke beskrivelser.  

http://bostederne.dk/studerende-ved-bostederne-

skanderborg/  

 

http://bostederne.dk/studerende-ved-bostederne-skanderborg/
http://bostederne.dk/studerende-ved-bostederne-skanderborg/

