
 

 

PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTERS 

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN 2017 
Platangårdens kompetenceudviklingsplan beskriver fokusområder for medarbejdernes kompetenceudvik-
ling i 2017. Planen tager afsæt i Platangårdens ”Politik for kompetenceudvikling”, som er en udmøntning af 
kvalitetsstandarden ”Kompetenceudvikling” i den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område samt kvali-
tetstemaet ”Kompetencer” i Socialtilsynets Kvalitetsmodel. 

 

Kvalitetsmodellernes fokus på kompetenceudvikling indeholder såvel et medarbejder-, bruger- og rekvi-
rentperspektiv og skal bl.a. sikre, at: 

 Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med mål-
gruppen og tilbuddets metoder. 

 Medarbejdernes kompetencer afspejler sig i samspillet med og til gavn for borgerne. 

 Tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. 

 

Platangårdens kompetenceudviklingsplan for 2017 falder i 4 dele: 

1. Metodeunderstøttende kompetenceudvikling 
2. Almene værktøjskurser 
3. Individuel kompetenceudvikling/efteruddannelse 
4. Almen faglig opkvalificering i PUC regi 

 

METODEUNDERSTØTTENDE KOMPETENCEUDVIKLING 

Det målrettede metodiske arbejde som har været i gang på Platangårdens Ungdomscenter siden 2014 fort-
sætter i 2017. Den metodeunderstøttende kompetenceudvikling har dels til formål at kompetenceudvikle 
nye medarbejdere, dels fortsat at sikre løbende metodeunderstøttende kompetenceudvikling for alle medar-
bejdere. Tiltagene skal samlet set fortsat bidrage til både en mere ensartet og fokuseret faglig tilgang på 
Platangården og sikre en bedre og mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne. 

Fokus for 2017 er implementering – altså et fokus på, at vi får omsat vores teoretiske tilgang og vores me-
tode, til hverdagens rehabiliterende praksis. Med udgangspunkt i de 6 punkter, som tilsammen udgør PUCs 
systemiske og recoveryinspirerede metode(færdigbeskrevet i 2016) er der udviklet et udvidet internt modul 
bestående af 6 workshops, som alle relationsmedarbejdere skal deltage i. Workshop-formen lægger op til et 
fælles ansvar og refleksion med udgangspunkt i hverdagens praksis.  

Som supplement til de interne metodeunderstøttende kompetenceudviklingstiltag planlægges enkelte eks-
terne kurser, konferencer og lignende. Det er en klar forventning, at de udvalgte deltagere at vidensdeler 
med eget team og andre kollegaer efterfølgende, for at vi på denne måde i så høj grad som det er muligt, 
får gavn af den inspiration, som eksterne input kan bidrage med.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Ansvaret for den konkrete planlægning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet i systemisk og reco-
veryinspireret pædagogik og de teorier, som metoden tager afsæt i, påhviler ledelsesgruppen. Forløbet be-
skrives nærmere for de enkelte afdelinger i nedenstående skabelon. 

 

 

 

 

METODEUNDERSTØTTENDE KOMPETENCEUDVIKLING 

Uddannelsesforløb i … 

Døgnafdelingen 

Tid, sted arrangør Internt basismodul ift. systemisk og recoveryorienteret 
teori og praksis. 23. februar, 2. marts og 9. marts på PUC 

Medarbejdere Nye medarbejdere, og medarbejdere, som ikke har gen-
nemgået tidligere interne modul 1 og 2  

Implementeringsplan Tværgående supervision, teamsupervision og anden fag-
lig sparring i dagligdagen, bygger på samme fundament.  

Undervisning og psykologer 

Tid, sted arrangør Internt basismodul ift. systemisk og recoveryorienteret 
teori og praksis. 23. februar, 2. marts og 9. marts på PUC 

Medarbejdere Nye medarbejdere, og medarbejdere, som ikke har gen-
nemgået tidligere interne modul 1 og 2 

Implementeringsplan Tværgående supervision, teamsupervision og anden fag-
lig sparring i dagligdagen, bygger på samme fundament. 

Administration og servicemedarbejdere 

Tid, sted arrangør  

Medarbejdere  

Implementeringsplan  

Socialfagligt team 

Tid, sted arrangør Internt basismodul ift. systemisk og recoveryorienteret 
teori og praksis. 23. februar, 2. marts og 9. marts på PUC 



 

 

Medarbejdere Nye medarbejdere, og medarbejdere, som ikke har gen-
nemgået tidligere interne modul 1 og 2 

Implementeringsplan Tværgående supervision, teamsupervision og anden fag-
lig sparring i dagligdagen, bygger på samme fundament. 

Ledelsen 

  

  

  

 

ALMENE VÆRKTØJSKURSER I AFDELINGENS ELLER PUC REGI  

Almene værktøjskurser refererer til obligatoriske kurser, som formidler grundlæggende viden og færdighe-
der til alle ansatte på Platangårdens Ungdomscenter. Det omfatter såvel kurser for det pædagogiske perso-
nale i fx medicin- og konflikthåndtering, opkvalificering af det administrative personale i administrative sy-
stemer samt kurser for arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer af MED-udvalget m.m. 
 
 
 
 
 

Almene værktøjskurser Afdeling Uddannelsesplan 

Medicinhåndtering  
(Basis – udvidet) 

Døgnafdeling Basiskursus – alle medarbej-
dere, som udleverer fast me-
dicin i dagligdagen, skal del-
tage i regionens basiskursus i 
medicinhåndtering. 

 
Udvidet kursus – alle medar-
bejdere, som derudover do-
serer medicin, inkl. PN medi-
cin, skal deltage i regionens 
udvidede kursus i medicin-
håndtering. 

   

Konflikthåndtering Døgnafdeling  
 Undervisningen og 

psykologer 
 

   

 Socialfagligt team  



 

 

 Administration  
 Serviceteam  

Psykofysisk træning Døgnafdeling  

 Undervisningen og 
psykologer 

 

   
 Socialfagligt team  

 Administration  
 Serviceteam  

Administrative systemer 
(Bosted, NASA, Oracle etc.) 

Døgnafdeling  

 Undervisningen  
   

 Socialfagligt team  
 Administration  

 Serviceteam  

VISO – uddannelse og kon-
ferencer 

Socialfagligt team  

 Administration  
Arbejdsmiljøuddannelse Døgnafdeling  

 Undervisningen og 
psykologer 

 

   
 Socialfagligt team  

 Administration  
MED-udvalgs kurser Døgnafdeling  

 Undervisningen og 
psykologer 

 

   

 Socialfagligt team  
 Administration  

Praktikvejlederuddannelse Døgnafdeling Minimum 1 pædagog skal 
uddannes som praktikvejle-
der via diplommodul 

 Undervisning 1 pædagog skal uddannes 
som praktikvejleder via di-
plommodul 

   



 

 

 Socialfagligt team  
   

   

Andet (beskriv)   
 
 

INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING/EFTERUDDANNELSE 

Individuel kompetenceudvikling omfatter såvel efter- og videreuddannelsesforløb, som aftales mellem den 
enkelte medarbejder og nærmeste leder i forbindelse med den årlige MUS-samtale. 
 

INDIVIDUEL 
KOMPETENCEUDVIKLING 
 

Uddannelse (med eller uden ECTS point), 
medarbejderes navne, dato, arrangør ind-
sættes nedenfor 

Døgnafdelinger Diplom i ledelse, Mette Holm Degn  
Kano- og Kajakinstruktørkursus, Kenneth Gilbert og 
Benjamin Lorich 

Undervisning og psykologer Diplom i ledelse, Pia Hell Boje 
Kano- og Kajakinstruktørkursus – Daniel Volmer, 
Morten Reinholt 
Gruppesupervision(Inpraksis) – Charmaine Bell 
Knudsen 
 

  

Socialfagligt team 1 diplommodul jf. ansøgning – Sanne Vennike 

Administration  

Servicemedarbejdere  

Ledelsen Diplom i ledelse, Henrik Ross 

 

ALMEN FAGLIG OPKVALIFICERING I PUC REGI  

Almen opkvalificering refererer til foredragsrækken i Uddannelseskarrusellen, som er et internt kompeten-
ceudviklingstilbud, der henvender sig til såvel Platangårdens medarbejdere som eksterne samarbejdspart-
nere samt pårørende og brugere. Uddannelseskarrusellen bestå af 5 forskningsbaserede foredrag, som af-
holdes hvert år fra oktober til april. 
Uddannelseskarrusellen er et led i PUC’s kompetenceudviklingstilbud til medarbejdere, som derfor opfor-
dres til at møde op til disse foredrag. 
I forbindelse med implementering af den fælles teoretiske referenceramme skal det tilstræbes, at foredra-
gene i Uddannelseskarrusellen understøtter uddannelsesforløbet i systemisk teori og Recovery. 
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