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Kometen 
Skitseforslag  

Kort udgave 

 

Indledning 

Gennem det seneste år er der gennemført et forløb sammen med Udviklingscenteret for at 

udvikle et nyt tilbud under navnet Kometen. 

Resultatet af dette forløb er et skitseforslag for Kometen. Det bygger på et omfattende 

forarbejde, hvor medarbejderne på UC har formuleret forslag til aktiviteter, og hvor 

brugergruppernes behov og ønsker er kortlagt. Undervejs har konsulenterne udarbejdet en 

delrapport til ledelsen. 

 Denne udgave samler hovedpunkterne i skitseforslaget. 

Den fulde udgave med alle bilag – bl.a. brugerundersøgelserne - er også tilgængelig. 

 

Hvad er Kometen? 

Kometen skal være den organisatoriske ramme for at udvikle og drive Kofoedsmindes 

tilbud til beboerne om aktiviteter uden for afdelingen. Med ”aktiviteter” mener vi 

beskæftigelse og uddannelses- / kultur- og aktivitetstilbud.   

Kometen får base på Kofoedsminde, og aktiviteterne kan foregå på faste eller skiftende 
steder alt efter behov og muligheder. 

 

Kometen er beboernes ”Ude”. 

Kometen er en vigtig del af Kofoedsmindes socialpædagogiske indsats. Den hviler på de 
værdier og tilgange, vi kalder Fælles Praksis. 

 Kometen tilbyder beboerne et meningsfuldt og attraktivt sted uden for 
afdelingen – et ”Ude”. At støtte beboeren i at kunne mestre at bruge et ”ude” 
ved siden af afdelingen er vigtigere end selve indholdet i de forskellige 
aktiviteter. Derfor er Kometens afsæt den enkelte beboers behov og 
muligheder. 
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Kometens arbejdsmåde 

Kometen skal være Kofoedsmindes drivkraft for at øge mængden af aktiviteter, som 
beboerne kan benytte ved siden af hverdagen på afdelingen. Det gælder for beboere på 
sikrede såvel som åbne afdelinger. Det gør Kometen på to måder: 

 Ved at tilbyde forskellige aktiviteter, som varetages af Kometens egne 
medarbejdere. 

 Ved at initiere og understøtte aktiviteter, som varetages af en eller flere 
afdelinger, eller af andre enheder på Kofoedsminde.  

Struktur og planlægning: Den enkelte deltager skal møde en vel planlagt aktivitet, 
uanset hvad aktiviteten drejer sig om. Beboeren kan møde op med en klar forventning 
til, hvad der skal foregå. En så struktureret og tydelig arbejdsform stiller store krav til 
ledelse og medarbejdere. 

Kometen er et højskoleinspireret miljø, hvor der både er mulighed for fællesskab og for 
at være mere privat. Det handler om at møde de ønsker, som beboerne giver udtryk for, 
og samtidig at skabe rammer, som beboerne får lyst til at være med i.  

Driften af Kofoedsminde er et naturligt omdrejningspunkt for mange aktiviteter. 
Vedligehold og service af grønne arealer, bygninger og køretøjer. Genbrugsindsamling. 
Produktion af planter og grønt. De arbejdslignende aktiviteter er derfor ikke baseret på 
en række faste værksteder, men knytter sig i stedet til opgaver, der skal løses. 

Som et led i et udslusningsforløb vil nogle beboere kunne benytte aktivitetstilbud eller 
deltage i beskæftigelse uden for Kofoedsminde. Kometen samarbejder med afdelingerne 
om brug af sådanne tilbud. 

 

Kometens åbningstider 

Beboerne har behov for at kunne bruge Kometens tilbud døgnets 24 timer ugens 7 dage. 
I praksis er det ikke muligt (ressourcer). Men følgende behov er tydelige i de 
behovsundersøgelser, som er gennemført: 

Jobaktiviteter primært i dagtimerne.  

Andre aktiviteter om eftermiddagen og aftenen.  

Disse behov kan som eksempel sættes i skema sådan: 

 

  MANDAG-FREDAG WEEEKEND/HELLIGDAGE 

Jobaktiviteter  Fra f.eks. 9 til 17 Lukket? 

Andre aktiviteter Fra f.eks. 15 til 22  Fra f.eks. 15 til 21 
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Samarbejdet med afdelingerne og KFMs andre funktioner 

Det socialpædagogiske. Den socialpædagogiske indsats består dels af det, afdelingerne 
varetager, dels af det Kometen varetager. De to typer af indsatser bygger på Fælles 
Praksis og skal koordineres mellem afdelingen og Kometen. Dette samarbejde skal 
formaliseres, og det benytter beboerens sider i Sensum som skriftlig base.  

Samarbejde om aktiviteter på tværs. Konkrete aktiviteter skal udvikles på tværs af 
Kometen, afdelingerne og andre funktioner på Kofoedsminde (f.eks. service). Det er 
Kometens ansvar at udvikle og drive en sådan aktivitetsspredning.  

 

Kometen som team 

Kometens medarbejdere skal kunne bevæge sig fleksibelt inden for alle de opgaver, som 
Kometen varetager. Der er tovholdere på de forskellige aktivitetsområder, så 
kontinuiteten og udviklingen omkring aktiviteten i forhold til beboerne sikres.  

Kometens medarbejdere skal både have en pædagogisk kompetence og andre, 
aktivitetsrettede kompetencer. Medarbejderne skal have lyst til og evner til at arbejde i 
en struktur, der er forholdsvis flydende, og som altid er i udvikling og tilpasning efter 
brugernes behov. Det indebærer bl.a. at arbejdstiden så vidt muligt følger brugernes 
behov, altså også arbejde i aftentimer, i weekender og nogle gange på helligdage eller i 
ferieperioder. 

Kometens ledelse skal have god erfaring fra lignende aktiviteter udfoldet i en tilsvarende 
fleksibel og brugerorienteret kultur. Ledelsen skal være synlig og til stede også ude i 
aktiviteterne. Samarbejdet med afdelingerne og andre funktioner på KFM er forankret i 
ledelsen men skal omfatte også de tovholdere, som er knyttet til de enkelte 
aktivitetsområder. 

 

Brugernes ønsker  

Der er gennemført interview med fire grupper, og nogle af de vigtigste ønsker er: 

Beboere 

Mere tydelige opgaver og aktiviteter, mindre spildtid. Vil vide, hvad dagen byder på. 
Mere fleksible åbningstider. 

Koordinatorer samt afdelingsledere 

Mere fleksibilitet om opgaver og åbningstider. Mindre ”kaffedrikkeri”. Mere samarbejde 
mellem afdeling og Kometen. 

Beboernes kommunale sagsbehandlere 

Fokus på beboerens mestring af at have et ”Ude”. Mere kommunikation fra hverdagen. 
Mere dialog om den samlede socialpædagopgiske indsats, med Kometens og 
afdelingens indsatser set i sammenhæng.  

 


