
PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER 

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN 2020 
Platangårdens kompetenceudviklingsplan beskriver fokusområder for medarbejderes kompetenceudvikling 
i 2020. Planen tager afsæt i Platangårdens ”Politik for kompetenceudvikling”, som er en udmøntning af kva-
litetsstandarden ”Kompetenceudvikling” i den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område samt kvalitets-
temaet ”Kompetencer” i Socialtilsynets Kvalitetsmodel. 

Kvalitetsmodellernes fokus på kompetenceudvikling indeholder såvel et medarbejder-, bruger- og myndig-
hedsperspektiv og skal bl.a. støtte op om at: 

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

 Medarbejdernes kompetencer viser sig i den pædagogiske praksis, i samspillet med og til gavn for 
borgerne. 

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

 

Inspirationsteamet(tidligere implementeringsgruppen)  

Teamet har til opgave løbende at skabe inspiration til og fra praksis. Hvordan kan en spæd praksiserfaring 
sættes i spil, så den kan være til inspiration for hele organisationen? Og hvordan kan nye tendenser eller te-
oretiske nuanceringer kobles til og kvalificere den pædagogisk praksis? Det er denne dynamiske tilgang til 
læring, som er udgangspunktet for strategien for kompetenceudvikling på Platangårdens Ungdomscenter. 
Teamet inviterer relevante kollegaer til at byde ind, ligesom alle kollegaer kan bidrage direkte på møderne 
eller indirekte via kollegaer.  

Teamet tilrettelægger således kompetenceudviklende tiltag, dels til brug for årsplanen, og dels supplerende 
initiativer i løbet af året, alt efter hvad der viser sig af behov og muligheder. De ovennævnte kompetenceud-
viklende tiltag er koordinerede, og tilrettelagt sammen med øvrig mødestruktur for onsdage. Alle medarbej-
dere bookes i deres personlige outlook-kalender, samt for de teambaserede initiativer; i teamets fælles ka-
lender.  

 

Platangårdens kompetenceudviklingsplan for 2020 falder i hovedområder: 

 Metodeunderstøttende kompetenceudvikling 

 Individuel kompetenceudvikling 

 Almen kompetenceudvikling 

Initiativer ift. hvert hovedområde beskrives nedenfor:  

 

METODEUNDERSTØTTENDE KOMPETENCEUDVIKLING  

Den metodeunderstøttende kompetenceudvikling har dels til formål at støtte op om kompetenceudvikling 
for nye medarbejdere, dels fortsat at støtte op om løbende kompetenceudvikling for relationsmedarbejdere, 
teamkoordinatorer og socialrådgivere.   



Generel plan for løbende læringsprocesser  

For at skabe bedst mulige betingelser for, at de kompetenceudviklende tiltag omsættes til daglig praksis, er 
følgende generelle initiativer gældende:  

 

Aktivitet  Målgruppe 

Tværgående supervision - 5 x årligt Relationsmedarbejdere, socialrådgivere, teamkoor-
dinatorer og ledelse(centerchef undtaget) 

Teamsupervision – 1 x månedligt Relationsmedarbejdere, socialrådgivere samt 
teamkoordinatorer i døgnafdelingen(Nord, Midt og 
Syd) samt Eksternt team og Intern UV/STU. Faste 
vikarer og studerende inviteres, i det omfang det er 
muligt og giver mening.  

Uddannelseskarussel – 5 x årligt Samme målgruppe som teamsupervision, dog inkl. 
Udviklingskonsulent. Ved eksterne oplægsholdere 
inviteres alle til efterfølgende refleksion ift., hvad 
nye input kan inspirere til i PUC-kontekst.  

Ad-hoc sparring og supervision Alle teams har daglig mulighed for ad hoc supervi-
sion og sparring med hinanden samt via psykolo-
ger, teamkoordinatorer og ledelse.  

Vejlederforum Afholdes for praktikvejledere 2 x årligt, under le-
delse af områdeledere. Den fælles sparring om-
kring vejlederrollen har til formål at inspirere og 
kvalificere opgaven omkring PUCs samlede opgave 
som uddannelsesinstitution.  

PEER-forum Afholdes ad hoc via områdeleder. Målgruppen er 
medarbejdere, som har levede erfaringer. På mø-
derne deles erfaringer med PEER-arbejdet med 
henblik at inspirere og kvalificere til at skabe flere 
muligheder i det pædagogiske samarbejde.      

 

Specifikke metodeunderstøttede kompetenceudviklingstiltag 2020: 

Tema: Organisatoriske kompetencer  

 Workshop - Relationsmedarbejdere, teamkoordinatorer og socialrådgivere. Afholdes i januar, fe-
bruar og marts.  

 Temaeftermiddag – inspiration og vidensdeling – for relationsmedarbejdere, teamkoordinatorer 
og socialrådgivere. Afholdes i april måned.  

 

Tema: Seksualpædagogik 

 Temaeftermiddag for relationsmedarbejdere, teamkoordinatorer og socialrådgivere. Afholdes i maj 
måned. (se yderligere under individuel kompetenceudvikling) 
 

Tema: Introduktion og læring ift. PUCs tilgang og metode 

 2 dages undervisning for nye medarbejdere, studerende og vikarer. Afholdes i maj/juni måned.  

 Workshops for relationsmedarbejdere, teamkoordinatorer og socialrådgivere ift. specifikke meto-
der. Afholdes sidste halvdel af året.  



 

INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING 

Som supplement til de interne metodeunderstøttende kompetenceudviklingstiltag, planlægges enkelte eks-
terne kurser/uddannelser, konferencer og lignende. Ansøgning sker til ledelsesteamet. Der er en klar for-
ventning om, at de udvalgte deltagere vidensdeler med eget team og andre kollegaer efterfølgende, for på 
denne måde i så høj grad som det er muligt, at få gavn af den inspiration, som eksterne input kan bidrage 
med. Hvordan dette skal ske, aftales i de konkrete tilfælde.  

For 2020 er følgende initiativer ift. individuel kompetenceudvikling planlagt:  

 
Medarbejder 

 
Uddannelse (med eller uden ECTS point), 
dato, arrangør 

- Dorte Dangaard  Master i Børn og Unge via Aalborg Universitet(Kbh) 
– 4. og afsluttende modul, forår. Med ECTS-point.  

- Julian Damhus Evt. opstart på diplomuddannelse i Krimonologi – 
efterår 2020. Med ECTS-point.  
 

- Michelle Liljekvist 
- Karoline Pedersen 
- Lisa Fatima Pedersen 
- Lene Nielsen 
- Sabrina Østergaard 
- Julian Damhus  
- Freddie Christiansen  
- Liselot Schneider   
- Birgit Poulsen 
- Janni Petersen 

Modul 1,2 og 3 – intern uddannelsesforløb i seksu-
alpædagogik – PUC og Professionshøjskolen Absa-
lon.  
 
Forløbet foregår i hhv. januar, februar og marts 
måned, med afsluttende temaeftermiddag i april 
måned.  

Klaus Høngaard 
Karina Holm Larsen 
Christine Christensen 
Dorte Dangaard 
Lea Kristensen 
Karoline Pedersen 
Sanne Vennike 
Thomas Isaksen 
Louise Kornum 
 

Internt tilrettelagt uddannelsesforløb i mødefacili-
tering med følgende indhold:  
 

 Teori(interne og eksterne oplægsholdere) ,  

 Praktisk træning(faciliteret af psykolog) 

 Individuel sparring og fælles erfaringsud-
veksling 

 Praksistræning på temaeftermiddag 
 

- Henrik Ross 
- Pia Boje 

Diplom i ledelse via Professionshøjskolen Absalon 
Afsluttende modul, forår. Med ECTS-point.  



- Lisette Kaptain Master of public governance – via CBS. 2 obligatori-
ske moduler – 1 forår (Reform og forandring) og 1 
efterår. Med ECTS-point. 

 

 

 
 
 
 

ALMEN KOMPETENCEUDVIKLING  

Almene kurser refererer til obligatoriske kurser, som formidler grundlæggende viden og færdigheder til alle 
ansatte på Platangårdens Ungdomscenter. Det omfatter såvel kurser for det pædagogiske personale i fx 
medicin- og konflikthåndtering, opkvalificering af det administrative personale i administrative systemer 
samt kurser for arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer af MED-udvalget m.m. 
 
Medicinhåndtering:  
Nye medarbejdere i døgnafdelingen samt PUCs Eksterne Team sendes på Region Sjællands basiskursus. 
Pædagogiske medarbejdere søges opkvalificeret ift. sundhedsfaglige kompetencer, og sendes på udvidet 
medicinkursus. Dette for at mindske sårbarhed ift. at have relevante kompetencer til stede, også ved syg-
dom, ferie osv.  
Tilmelding foregår løbende via PUCs medicinansvarlige(Mette Jessen) efter aftale med områdeleder.   
 
Psykofysisk træning:  
Start februar afholdes årlig introduktions- og genopfriskningsdag ift. psyko-fysisk træning internt på PUC.  
Målgruppen er primært relationsmedarbejdere, men andre kan inviteres, hvis det vurderes at give mening. 
Der er 20 pladser. Læringen understøttes af arbejdsmiljørepræsentanterne, der har påtaget sig at lave øvel-
ser for alle igennem året.  
 
Hjertestarterkursus 
Jf. PUCs abonnement ift. hjertestarter, afholdes sidst i januar 4 timers hjertestarterkursus. Der er 16 plad-
ser, som fordeles jævnt blandt alle medarbejdere, og det tilstræbes, at det går på skift.  
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