
Funktionsbeskrivelse for Udviklingscentret 
Formål: 

 At give medarbejderen et overblik over hvilke opgaver der skal løses 

 At give medarbejder og leder et redskab til at afstemme hvilke forventninger der er til 
arbejdets udførelse. 

 

Afdeling  
Udviklingscentret 

Stillingsbetegnelse  
Værkstedsassistent, lærer, pædagog, faglærer og omsorgsmedhjælper 

Uddannelse  
Relevant faglig uddannelse 

Organisatorisk 
tilhørsforhold 

Refererer til afdelingslederen 

Formål med stillingen 
At tilbyde kvalificeret beskæftigelses- og læringstilbud til beboerne, der støtter 
op om deres udvikling af ressourcer og identitet – at være god til noget. 

Opgaver 
Kofoedsmindes værdier, håndbog og andre overordnede beskrivelser af 
arbejdet ligger til grund for udførelse af alle opgaver en værkstedsmedarbejder 
og lærer udfører. Følgende er medarbejderens opgaver: 

Deltagelse i morgenmøde  
Hver morgen holdes planlægningsmøde med gensidige informationer om: 

 Beboere, sygdom og fravær, og andet aktuelt som har betydning for 
dagens arbejde  

 Fordeling af arbejdsressourcerne til de forskellige værksteder 

 Korte beskeder 

 Uformelle individuelle beskeder 
Deltagelse i fyraftensmøde 

 De briefing i forhold til dagens forløb 

P-møde og teammøde 

 Deltager i aktivt og konstruktivt i møderne 

 Bringer punkter op ift. dagsordenen 

 Arbejder ud fra de beslutninger der træffes på møderne 

Den daglige drift af ”eget værksted”  
Hvert værksted sikrer eget fokus og overblik ift. indhold, rammer og ressourcer 
er tilpasset beboernes aktuelle kunnen 

 Hvert værksted er ansvarlig for materiale indkøb, samt vedligehold af 
maskiner efter nærmere aftalte rammer – alle ønsker til indkøb 
godkendes af afdelingslederen 

 Regninger kontrolleres, godkendes og sendes til Mariane.  

 Beboerfremmøde registreres formiddag og igen eftermiddag 

 Beboeres fravær registreres. Har en beboer væres fraværende i en 
uge, kontaktes koordinator på værkstedet, og aftaler hvem der tager 
kontakt til afdelingen for at følge op på fraværet. 

 Værkstedspersonalet planlægger dagens gøremål, samt 
arbejdsopgaver til hver enkelt beboer så man er klar til at modtage 
beboerne. 

 Værkstedet ryddes op dagligt. 



 
Beskæftigelsestilbuddet 

 Det enkelte værksted er ansvarlig for at tilbyde beboerne meningsfyldt 
arbejde, tilpasset den enkelte beboers behov og kompetencer. 

 I tilfælde hvor beboeren ikke formår at indgå i de planlagte aktiviteter, 
tilpasses aktuelle krav til beboerens kompetencer.  

 Værkstedet er ansvarlig for at indtænke udvikling af beboerens faglige- 
og sociale kompetencer inden for den type opgaver beboeren løser. 

Ved projekter planlægges på tværs af værksteder 

Dokumentation  

 Der dokumenteres dagligt i Sensum, ift. de sociale og faglige 
læringsarenaer. Der dokumenteres ligeledes under aktuelle delmål 
Både gode og mindre gode oplevelser deles med beboerens afdeling 

 Der dokumenteres i BVC jf. retningslinjer, når en beboer ændrer adfærd 
fra normaladfærd i værkstedsregi og skal scores. 

 Der registreres i SOAS-R, jf. retningslinjer 

Sikkerhed  
Generelle retningslinjer jf. håndbogen følges 

 Alene arbejde må ikke forekomme jf. retningslinjer 

 Det sikres at håndværktøj og andre ting der ikke må tages med på 
afdelingerne, er på deres plads jf. retningslinjer 

 Værkstedet indrettes, så alt har en plads, og det kontrolleres at alt er 
der og bliver ryddet op hver dag 

 Gangarealer holdes frie 

Samarbejde og kommunikation indbyrdes mellem kollegaer 

 Vi anerkender hinandens arbejde, og hjælper hinanden  

 Vi holder en god tone 

Hvis man hjælper på andre værksteder 

 Inden beboerne ankommer instrueres ”vikarer” til aktiviteterne i det 
pågældende værksteds,  

 Man er indstillet på at blive sidemandsoplært  

 Man udviser interesse, og spørger sig frem blandt beboere og 
kollegaer, og deltager aktivt i at det bliver en god dag for beboerne 

Kommunikation med afdelingerne  
Det må forventes, at der pågår et samarbejde mellem udviklingscentrets 
medarbejder og medarbejderne fra de forskellige afdelinger i forhold til den 
enkelte beboer. 
Samarbejdet har fokus på følgende områder: 

 At der er en form for konsensus vedr. opstillede mål fra henholdsvis 
afdeling og udviklingscenter. 

 At der foregår en løbende gensidig informationsdeling vedr. den enkelte 
beboer. 

 At man fælles med afdelingen har et ansvar for at søge løsninger på 
problemer, der opstår hos de enkelte beboere. 

 At der, på pædagogisk vis, drøftes og samarbejdes om god hygiejne, 



mødedisciplin, rent tøj, mm. 

Metoder 
Håndbogen er gældende ift. metoder og tilgang til beboerne, nedenstående 
uddybes håndbogens indhold. Det tager afsæt i Kofoedsmindes værdigrundlag. 
 
Motivation af beboeren 

 Værkstedets varetagelse af produktionsopgaver tilpasses beboernes 
fysiske, psykiske, kognitive ressourcer og interesser, så den enkelte 
delproces i produktionen, gennem dialog med beboeren, får en 
motiverende faktor. 

 Medarbejderne på værkstedet er aktivt deltagende i produktionen der 
motiveres via metoderne ”learning by doing” og ”det fælles tredje”. 

 Beboernes ressourcer fremhæves, med fokus på hvad beboerne er 
gode til.  

 Beboerne gives ejerskab af deres arbejde ved at det synliggøres så de 
kan se hvad de har produceret og kan være stolte af deres indsats. 

 Beboerne skal have mulighed for at trække sig fra en opgave, i kortere 
eller længere perioder, når de har behov for det.  

Udvikle beboerens faglige kompetencer  
At udvikle beboerens faglige kompetencer tager udgangspunkt i opsatte delmål 
i den individuelle plan, den enkelte værkstedsmedarbejder  

 Tilpasser aktiviteten til den enkelte beboers forudsætninger og ønsker 

 Hjælper beboeren til at holde fokus på opgaven 

 Engagerer sig ift. til beboerens opgave - at ville det 

 Er rummelig og bruger den professionelle relation til at skabe struktur 
og kontinuitet i beboerens beskæftigelse. 

 Hjælper med at skabe selvindsigt via ressourceorienteret og 
anerkendende metoder 

Udvikle beboerens sociale kompetencer  
Beboerne støttes til at indgå i sociale fællesskaber, så de oplever mindre 
ensomhed og isolation i dagligdagen på værkstedet. Personalet er rollemodeller 
i forhold til at 

 Arbejde på at beboerne får indsigt i hvordan de kan handle mere 
empatisk i samværet med andre 

 Gennem træningen at kunne lytte til andres meninger, holdninger og 
adfærd  

 Støtte beboerne i almindelig dannelse omkring eks. spisning i cafeen  

 Tale ordentligt til hinanden og andre  

 Engagere beboerne i planlægning og deltagelse i fælles arrangementer 
sommerfest – sommerlejr – juletræsfest, så beboerne oplever at være 
en del af et fællesskab  

Personlige samtaler med beboerne  
Beboerne har mulighed for personlige samtaler med en værkstedsmedarbejder i 
det omfang der er tid til det. Grundstenen i en god samtale, er at skabe tillid fra 
beboeren til den ansatte, og at samtaler kan hjælpe en. 

 Aftal med kollegaerne hvis du går fra for at have samtale 



 Dialogformen tilpasses beboerens intellektuelle niveau, og du har 
ansvar for at sikre en ligeværdig kommunikation. 

 De ansatte er autentisk (ikke krænke beboeren eller sig selv) er 
anerkendende, og udviser omsorg og rummelighed for beboeren og 
dennes frustrationer. 

 Under samtalen hører du beboeren om de har snakket med andre om 
det samme emne – så der er mulighed for at koordinere en eventuel 
indsats. 

 Som afslutning på samtalen aftales det med beboeren hvad I/du/han 
gør nu,  

 Du afgør afslutningsvis om der er noget som skal dokumenteres, eller 
drøftes med en kollega, afdeling eller ledelse 

 
Skabe selvværd/identitet, gennem arbejdet  
Medarbejderne har fokus på det anerkendende møde med beboerne, således 
at værdighed og en positiv identitet er i højsæde.  

 Planlægning af aktiviteter sker ud fra teorierne om det fælles tredje, så 
der sker en faglig og social forbindelse mellem beboeren og den 
ansatte 

 Det anerkendes i det daglige arbejde at beboerne er forskellige og har 
forskellige ambitioner, drømme og forventninger til værkstedet, 

 Medarbejderne er tydelige og har deres opmærksomhed er rettet mod 
beboernes ressourcer og forudsætninger herunder beboerens 
motivation, interesser og læringspotentiale 

 Medarbejderen er opmærksom på beboernes ”for-forståelser”, er 
imødekommende, og tager sit udgangspunkt her. 

 Det er en del af medarbejdernes etiske opgave at bidrage til at give 
beboerne håb, så de får en tro på, at fremtiden kan lykkes, at de har 
muligheder i deres videre liv og kan bestride det job, værkstedet 
tilbyder. 

 Medarbejderne udøver professionelt nærvær 

Forebygge Konflikter  

 Vi møder beboeren hvor han/hun er og forebygger konflikter med low 
arousal. 

 Vi bruger vores indgående kendskab til beboerens ressourcer, dom, 
livshistorie, nuværende situation, adfærdsmønstre, orientere os på 
Sensum, kommunikation med afdelingen, og bruger det kendskab aktivt 
i at forebygge konflikter. 

 Vi respekterer beboerens beslutninger ift. det selvstændige liv, og 
støtter og vejleder, når der opstår konflikter, så vi kan hjælpe beboeren 
bedst muligt.  
 

Team samarbejde 
 

Interne samarbejdspartner 
Afdelingsledere, visitationen, teammedarbejder fra afdeling i forhold til den 
enkelte beboer, sundhedsleder, psykolog, administrative ansatte i forhold til løn 
for beboere, forsikring, udvikling mm. 
 



Samarbejde med de andre værksteder, f.eks. dialog på tværs af værkstederne 
om aftaler i dagligdagen 
 
Samarbejde med udviklingscentrets koordinator  
 

 Som medarbejder i et team er det vigtigt, du overholder de aftaler, I har. 
Hvis du må fravige en aftale, bør der være en faglig begrundelse, og du 
skal orientere dine kolleger. 

 

 Som teammedarbejder bakker du dine kolleger op ved at respektere 
dine kolleger og deres kompetencer, indgå i fælles beslutninger – og 
dermed være villig til indgå kompromisser, være åben om hvad man 
kan og ikke kan 

 

 En teammedarbejder deltager aktivt i afdelingens udvikling ved at indgå 
i drøftelser som kan skærpe opmærksomheden på 
udviklingsperspektiver 

 

Tværfagligt samarbejde Udviklingscentret samarbejder på et tværfagligt plan med følgende 
interessenter om opgaverne: 

 Pårørende samarbejde hvor det er relevant 

 Eksternt samarbejde med andre instanser varetages i samarbejde med 
afdelingslederen og koordinatoren 

  

Øvrige opgaver 
 

Vedligeholde eget område og fælles området, så det er rent og pænt. 

Beføjelser/særlige 
ansvarsområder 
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Leder_____________________     Medarbejder________________________  
 
 


