
Uddannelsesplan 

 

Bofællesskab 1  

I "Bof.1" er der studerende i 1. års praktikperiode. Her bor der 8 beboere 
med egen lejlighed. Beboerne er mobile og velfungerende. Dette betyder, 
at beboerne har pligter og deltager i den daglige drift af huset.  
Der er fastansat 6 pædagoger og den daglige dækning er fra 7.00 - 22.00. 
Oftest med to personaler ad gangen. Beboerne er alene om natten, hvilket 
også stiller krav til deres funktionsniveau. 
Beboernes alder er fra ca 30 år - 75 år (flest over 55), hvilket betyder, at 
ældrepædagogik er fremtrædende. Dagligdagen er præget af hygge, 
forudsigelighed og tryghed for den enkelte. 
Ferieture og aktiviteter er også tilpasset derefter. 
Pædagogikken er også baseret på "hjælp til selvhjælp" , medmenneskelig 
forståelse og indlevelse, fremmelse af et kærligt og godt miljø med plads 
og rum til den enkelte og ikke mindst bærer det præg af livskvalitet. 
"Det kan Nytte" principperne og neuropædagogik er væsentlige elementer i 
den daglige pædagogik. 
 
Bofællesskab 2  

"Bof II" har kun studerende i 1. års praktikperiode. Her 
bor der 8 personer i alderen 20 - 45 år. De er alle mobile, 
men er på forskellige udviklingstrin. Dette betyder, at der 
er forskel på hvor selvhjulpne beboerne og hvor meget 
støtte og hjælp den enkelte har brug for. 
Halvdelen af beboergruppen får medicin for epilepsi og der 
forekommer ofte kramper, hvilket kan være med til at gøre 
dagligdagen uforudsigelig. 
Da beboerne er forholdsvis unge, foregår der mange 
aktiviteter og specielt aktiviteter ud af huset. Beboerne går 
blandt andet til ridning, svømning, bowling og i klub 85. 
Beboerne er i dagtimerne i beskæftigelse på DAC, 
SEVIKA og Nyholm. 
I bofællesskabet er der ansat 7 pædagoger. Normeringen er 
to personaler både dag og aften.  
Pædagogisk arbejder vi ud fra "Det ka´nytte" - 
principperne og har kursus i neuropædagogik.  
 
Kernen  

Kernen har studerende i 2. og 3. års praktikperiode og 
PAU-studerende. 
I "Kernen" bor der 9 beboere i alderen 31 - 59 år, alle med 
varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. De fleste af 
beboerne i Kernen er non-verbale og ca. halvdelen er 
kørestolsbrugere. Alle har behov for støtte til alle basale 
behov i hverdagen. I arbejdet med beboerne har vi fokus 



på: evnen til at tolke, etik, omsorg, tryghed, ligeværd og 
skabelse af livskvalitet med udgangspunkt i den enkeltes 
behov. 
Vi arbejder ud fra "Det ka' nytte"-pricippet med afsæt i 
ligeværdigt samspil, respekt og accept, hvor der tages 
udgangspunkt i den enkelte beboers personlighed, 
individuelle behov og udviklingsmuligheder. Tolkning af 
behov, etik og anvendelse af humor er vigtige elementer i 
vores arbejde, for at sikre den enkelte mest mulig 
livskvalitet. 
Beboerne deltager i aktiviteter ud af huset, bl.a. ridning og 
svømning og er i dagtilbud på Aktivitetscentret 
Marienborgvej og Dronningborg aktivitetscenter. 
Vi arbejder bevidst med at skabe et hjem for beboerne, 
hvor det er trygt, rart og sjovt at bo. 
Personalenormeringen i Kernen er 3-4 i aftenvagt og 3 i 
dagvagt. Der arbejdes med skiftenden morgen- og 
aftenvagter samt hver anden weekend. 
Personalet har deltaget i: 

• Forskningsprojektet "DUS" (dokumentation, 
udvikling og samspil) år 2002/2003 

• Det ka' nytte 
• kursus i neuropædagogik 

  
 


