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Kompetenceudviklingsplan for 2016 

Platangårdens kompetenceudviklingsplan beskriver fokusområder for medarbejdernes 

kompetenceudvikling i 2016. Planen tager afsæt i Platangårdens ”Politik for kompetenceudvikling”, 

som er en udmøntning af kvalitetsstandarden ”Kompetenceudvikling” i den Danske Kvalitetsmodel 

på det sociale område samt kvalitetstemaet ”Kompetencer” i Socialtilsynets Kvalitetsmodel.  

Kvalitetsmodellernes fokus på kompetenceudvikling indeholder såvel et medarbejder-, bruger- og 

rekvirentperspektiv og skal bl.a. sikre, at: 

 Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets metoder.  
 

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

 At 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 2016 falder i 4 dele: 
  

1. Metodeunderstøttende kompetenceudvikling 
 

2. Almene værktøjskurser 
 

3. Individuel kompetenceudvikling/efteruddannelse 
 

4. Almen faglig opkvalificering i PUC regi 

Metodeunderstøttende kompetenceudvikling 
Platangårdens ledelse besluttede i 2014, at implementere systemisk teori i kombination med social 

recovery, som en fælles teoretisk referencerammer for alle tilbud i Platangårdens Ungdomscenter. 

Implementering af den fælles teoretisk referenceramme skal samtidig understøtte en fleksibel 

organisering af tilbuddene, som ligeledes implementeres i 2015. Tiltagene skal samlet set bidrage 

til både en mere ensartet faglig tilgang på Platangården og sikre en bedre og mere fleksibel 

udnyttelse af ressourcerne. 

 

Uddannelsen af hele det pædagogiske personale i systemisk teori blev påbegyndt i 20151 har fortsat 

højeste prioritet i forhold til den samlede kompetenceudvikling på Platangården i 2016. 

Uddannelsesforløbet, som omfatter størstedelen af personalegruppen, vil således også i 2016 lægge 

beslag på langt de fleste midler, der er afsat til medarbejdernes kompetenceudvikling.  

 

Ansvaret for den konkrete planlægning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet i systemisk teori 

har ledelsesgruppen, og forløbet beskrives nærmere for de enkelte afdelinger i nedenfor stående 

skabelon.  

                                                        
1 Se kompetenceudviklingsplan 2015 
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METODEUNDERSTØTTENDE KOMPETENCEUDVIKLING 

Uddannelsesforløb i systemisk teori og social recovery 

Døgnafdelinger(incl. eksterne døgnboliger og PUCs eksterne team) 

Tid, sted, arrangør I første halvår afholdes: 

Modul 1: Hovedpunkter i systemisk referenceramme og 

recovery perspektivet:  

 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 8.00 – 16.00 

Internt basismodul – underviser psykolog Janne Dolma  

-------------------------------------------------------------------- 

Modul 2: Relations- og netværksbaseret indsats.  

 Tirsdag d. 5. april 2016 kl. 8.00 – 16.00 

Internt basismodul – underviser psykolog Lotte Jakobsen  

------------------------------------------------------------------- 

Teoretisk modul: Systemisk teori 

 Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 13.00 – 16.00 

Internt supplerende modul - underviser psykolog Lotte 

Jakobsen 

-------------------------------------------------------------------- 

Målgruppen for disse 3 moduler er nyansatte, og i det 

omfang ledelsen vurderer det praktisk muligt, – studerende 

og midlertidigt ansatte vikarer 

Det gælder for de 3 moduler, at de udbydes efter behov. Alle 

3 moduler vil sandsynligvis blive udbudt igen i sidste halvår 

af 2016.  

 

Temaeftermiddag: Opsamling og præcisering af PUCs 

netværksbaserede tilgang ud fra inspirationskatalog 

 1. juni 2016 kl. 13.00 – 16.00 
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Temaeftermiddagen faciliteres af et internt team bestående 

af psykologer og teamkoordinatorer 

Målgruppen er PUCs ansatte, som arbejder med 

pædagogisk eller socialfaglig relation til de unge(tilsvarende 

målgruppen for supervision.   

Pædagogisk refleksionspraksis: et struktureret 

refleksionsforløb for hvert team. 3 x 1 1/2 times møder med 

udgangspunkt i eksempler fra den pædagogiske 

hverdagspraksis.  

 September, oktober og november 2016 

Forløbet styres af teamets psykolog.  

Supplerende metodeunderstøttende 

kompetenceudviklingsinitiativer:  

Uddannelseskarrusellen indgår for 2016 i den formelle 

kompetenceudvikling for alle medarbejdere. 

Uddannelseskarrusellen indeholder for 2016 6 oplæg af 2-3 

timers varighed, som understøtter bibringer relevant viden 

og inspiration ift. PUCs referenceramme.  

Medarbejdere Modul 1 og 2 samt teorimodul for nye medarbejdere samt 

vikarer, studerende og elever. 

Øvrige for alle medarbejdere i afdelingerne. 

Implementeringsplan  Beskriv hvordan teori/metoden efter endt uddannelsesforløb skal implementeres i 

afdelingen (jf. Politik for kompetenceudvikling s. 3) 

Supervisionen er omlagt, så der i højere grad er tale om 

metodesupervision, samt med en åbenhed ift. deltagelse af 

relevante personer, som eks. den unge eller en områdeleder. 

Der henvises til ”Koncept for supervision ” 

Implementeringsgruppe: teamkoordinatorerne, 

psykologerne og souschef danner tilsammen en 

arbejdsgruppe, hvor implementeringsprocessen følges tæt – 

med mulighed for at bidrage med yderligere initiativer.  

Dagtilbud 

Tid, sted, arrangør I første halvår afholdes: 

Modul 1: Hovedpunkter i systemisk referenceramme og 

recovery perspektivet:  
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 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 8.00 – 16.00 

Internt basismodul – underviser psykolog Janne Dolma  

-------------------------------------------------------------------- 

Modul 2: Relations- og netværksbaseret indsats.  

 Tirsdag d. 5. april 2016 kl. 8.00 – 16.00 

Internt basismodul – underviser psykolog Lotte Jakobsen  

------------------------------------------------------------------- 

Teoretisk modul: Systemisk teori 

 Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 13.00 – 16.00 

Internt supplerende modul - underviser psykolog Lotte 

Jakobsen 

-------------------------------------------------------------------- 

Målgruppen for disse 3 moduler er nyansatte, og i det 

omfang ledelsen vurderer det praktisk muligt, – studerende 

og midlertidigt ansatte vikarer 

Det gælder for de 3 moduler, at de udbydes efter behov. Alle 

3 moduler vil sandsynligvis blive udbudt igen i sidste halvår 

af 2016.  

 

Temaeftermiddag: Opsamling og præcisering af PUCs 

netværksbaserede tilgang ud fra inspirationskatalog 

 1. juni 2016 kl. 13.00 – 16.00 

Temaeftermiddagen faciliteres af et internt team bestående 

af psykologer og teamkoordinatorer 

Målgruppen er PUCs ansatte, som arbejder med 

pædagogisk eller socialfaglig relation til de unge(tilsvarende 

målgruppen for supervision.   

Pædagogisk refleksionspraksis: et struktureret 

refleksionsforløb for hvert team. 3 x 1 1/2 times møder med 

udgangspunkt i eksempler fra den pædagogiske 

hverdagspraksis.  

 September, oktober og november 2016 
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Forløbet styres af teamets psykolog.  

Supplerende metodeunderstøttende 

kompetenceudviklingsinitiativer:  

Uddannelseskarrusellen indgår for 2016 i den formelle 

kompetenceudvikling for alle medarbejdere. 

Uddannelseskarrusellen indeholder for 2016 6 oplæg af 2-3 

timers varighed, som understøtter bibringer relevant viden 

og inspiration ift. PUCs referenceramme. 

Medarbejdere Alle medarbejdere i afdelingerne, dog 

Modul 1 og 2 samt teorimodul kun for nye medarbejdere 

samt vikarer, studerende og elever. 

 

Implementeringsplan  Beskriv hvordan teori/metoden efter endt 

uddannelsesforløb skal implementeres i afdelingen (jf. 

Politik for kompetenceudvikling s. 3) 

Supervisionen er omlagt, så der i højere grad er tale om 

metodesupervision, samt med en åbenhed ift. deltagelse af 

relevante personer, som eks. den unge eller en områdeleder. 

Der henvises til ”Koncept for supervision”  

Implementeringsgruppe: teamkoordinatorerne, 

psykologerne og souschef danner tilsammen en 

arbejdsgruppe, hvor implementeringsprocessen følges tæt – 

med mulighed for at bidrage med yderligere initiativer. 

 

 

Administration og servicemedarbejdere 

Tid, sted, arrangør Torsdag d. 23. april kl. 14.00 – 16.00 i mødelokale 1 på PUC 

– afholdes et intromodul målrettet administration og 

servicemedarbejdere.  

Arrangør: internt arrangeret, Janne Dolma er underviser.  

Medarbejdere Nye medarbejdere i afdelingerne.  
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Implementeringsplan  Beskriv hvordan teori/metoden efter endt 

uddannelsesforløb skal implementeres i afdelingen (jf. 

Politik for kompetenceudvikling s. 3) 

Der vil ikke være særligt fokus på implementering ift. disse 

afdelinger, hvis opgaver ikke i det primære er rettet på 

relationen til de indskrevne unge.  

Socialfagligt team 

Tid, sted, arrangør I første halvår afholdes: 

Modul 1: Hovedpunkter i systemisk referenceramme og 

recovery perspektivet:  

 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 8.00 – 16.00 

Internt basismodul – underviser psykolog Janne Dolma  

-------------------------------------------------------------------- 

Modul 2: Relations- og netværksbaseret indsats.  

 Tirsdag d. 5. april 2016 kl. 8.00 – 16.00 

Internt basismodul – underviser psykolog Lotte Jakobsen  

------------------------------------------------------------------- 

Teoretisk modul: Systemisk teori 

 Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 13.00 – 16.00 

Internt supplerende modul - underviser psykolog Lotte 

Jakobsen 

-------------------------------------------------------------------- 

Målgruppen for disse 3 moduler er nyansatte, og i det 

omfang ledelsen vurderer det praktisk muligt, – studerende 

og midlertidigt ansatte vikarer 

Det gælder for de 3 moduler, at de udbydes efter behov. Alle 

3 moduler vil sandsynligvis blive udbudt igen i sidste halvår 

af 2016.  

 

Temaeftermiddag: Opsamling og præcisering af PUCs 

netværksbaserede tilgang ud fra inspirationskatalog 
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 1. juni 2016 kl. 13.00 – 16.00 

Temaeftermiddagen faciliteres af et internt team bestående 

af psykologer og teamkoordinatorer 

Målgruppen er PUCs ansatte, som arbejder med 

pædagogisk eller socialfaglig relation til de unge(tilsvarende 

målgruppen for supervision.   

Pædagogisk refleksionspraksis: et struktureret 

refleksionsforløb for hvert team. 3 x 1 1/2 times møder med 

udgangspunkt i eksempler fra den pædagogiske 

hverdagspraksis.  

 September, oktober og november 2016 

Forløbet styres af teamets psykolog.  

Supplerende metodeunderstøttende 

kompetenceudviklingsinitiativer:  

Uddannelseskarrusellen indgår for 2016 i den formelle 

kompetenceudvikling for alle medarbejdere. 

Uddannelseskarrusellen indeholder for 2016 6 oplæg af 2-3 

timers varighed, som understøtter bibringer relevant viden 

og inspiration ift. PUCs referenceramme. 

Medarbejdere Alle medarbejdere i teamet, dog Modul 1 og 2 samt 

teorimodul kun for nye medarbejdere samt vikarer, 

studerende og elever. 

 

Implementeringsplan  Beskriv hvordan teori/metoden efter endt uddannelsesforløb skal implementeres i 

afdelingen (jf. Politik for kompetenceudvikling s. 3) 

Supervisionen er omlagt, så der i højere grad er tale om 

metodesupervision, samt med en åbenhed ift. deltagelse af 

relevante personer, som eks. den unge eller en områdeleder. 

Der henvises til ”Koncept for supervision ” 

Implementeringsgruppe: teamkoordinatorerne, 

psykologerne og souschef danner tilsammen en 

arbejdsgruppe, hvor implementeringsprocessen følges tæt – 

med mulighed for at bidrage med yderligere initiativer.  

Ledelsen 

Tid, sted, arrangør Metalog-konference 
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22. august 2016 kl. 9.00 – 16.00, Ankershus 

Arrangør: Metalog 

Medarbejdere Hele ledelsesgruppen 

Implementeringsplan   

Almene værktøjskurser i afdelingens eller PUC regi 
Almene værktøjskurser 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.  

ALMENE  
VÆRKTØJSKURSER 

Afdeling Uddannelsesplan 

Medicinhåndtering 
(basis – udvidet) 

Døgnafdelinger Basiskursus – alle medarbejdere, som 

udleverer fast medicin i dagligdagen, 

skal deltage i regionens basiskursus i 

medicinhåndtering.  

Udvidet kursus – alle medarbejdere, 

som derudover doserer medicin, inkl. 

PN medicin, skal deltage i regionens 

udvidede kursus i medicinhåndtering.  

 Individuelle tilbud Basiskursus – alle medarbejdere, som 

udleverer fast medicin i dagligdagen, 

skal deltage i regionens basiskursus i 

medicinhåndtering.  

Udvidet kursus – alle medarbejdere, 

som derudover doserer medicin, inkl. 

PN medicin, skal deltage i regionens 

udvidede kursus i medicinhåndtering.  

Konflikthåndtering Døgnafdelinger Resterende og nye medarbejdere skal 

deltage i regionens 2 dages kursus i 

konflikthåndtering.  

 Dagtilbud Resterende og nye medarbejdere skal 

deltage i regionens 2 dages kursus i 

konflikthåndtering. 
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 Individuelle tilbud Resterende og nye medarbejdere skal 

deltage i regionens 2 dages kursus i 

konflikthåndtering 

 Administration Resterende og nye medarbejdere skal 

deltage i regionens 2 dages kursus i 

konflikthåndtering 

 Servicemedarbejdere Nye elever skal gennemgå kurset 

 Socialrådgiverteam Resterende og evt. nye medarbejdere 

skal deltage i regionens 2 dages kursus 

i konflikthåndtering 

Psykofysisk træning Døgnafdelinger Psyko-fysisk træning  

Udbydes i 2 hold i marts måned.  

Arrangør: CUK og firmaet Dahl og 

Svane 

 
 

Dagtilbud Psyko-fysisk træning  

Udbydes i 2 hold i marts måned.  

Arrangør: CUK og firmaet Dahl og 

Svane 

    

 Administration  

 Servicemedarbejdere  

 Socialfagligt team  

Administrative systemer 
(Bosted, NASA etc.) 
 

Døgnafdelinger  

 Dagtilbud  

 Individuelle tilbud  

 Administration Økonomimedarbejderne følger 

opfølgning vedr. Oracle, når det 

udbydes 

VISO-teamet deltager i VIAS-

opkvalificerende kurser, når de 

udbydes 
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Bosted-administratorerne deltager i 

evt. opfølgende kurser/læring i ny 

Bostedopsætning, når de udbydes 

HR-medarbejdere på SavetyNet kursus 

23.4. 

 Socialrådgiverteam  

VISO – uddannelse og 

konferencer 

VISO konsulenter  

 Administration  

Arbejdsmiljøuddannelse Døgnafdelinger  

 Dagtilbud  

 Individuelle tilbud  

 Administration Arbejdsmiljørepræsentant på AMR-

kursus  

 Socialrådgiverteam  

MED- udvalgskurser Døgnafdelinger  

 Dagtilbud  

 Individuelle tilbud  

 Administration Arbejdsmiljørepræsentant på MED-

kursus  

 Socialrådgiverteam  

Praktikvejlederuddannelse Døgnafdelinger  

 Dagtilbud - 

 Individuelle tilbud - 

 Administration - 

 Servicemedarbejdere - 

 Socialfagligt team - 

Andet (beskriv) Døgnafdelinger  

 Dagtilbud  
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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. 

Individuelle kompetenceudviklingsforløb vil dog blive prioriteres lavest så længe uddannelsen i 

systemisk teori forestå, der som tidligere nævnt, har højeste prioritet i 2015.  

INDIVIDUEL  
KOMPETENCEUDVIKLING 

Uddannelse (med eller uden ECTS point), 

medarbejderes navne, dato, arrangør indsættes 

nedenfor 

Døgnafdelinger Teamkoordinatorer for både døgn og dag skal deltage i 

Åben dialog-konference(2 dage i april) samt i kurset 

tillidsskabende ledelse via Regions Sjælland på hold 11, 

efterår 2016.  

Dagtilbud  

  

Administration  

Servicemedarbejdere  

Socialfagligt team Deltagelse i recoverytemadag(arrangør Psycovery) 

Ledelsen  

Almen faglig opkvalificering i PUC regi 
Almen opkvalificering refererer til foredragsrækken i Uddannelseskarrusellen, som er et internt 

kompetenceudviklingstilbud, der henvender sig til såvel Platangårdens medarbejdere som eksterne 

samarbejdspartnere samt pårørende og brugere. Uddannelseskarrusellen bestå af 5 

forskningsbaserede foredrag, som afholdes hvert år fra oktober til april.  

 Individuelle tilbud  

 Administration  

 Servicemedarbejdere  

 Socialrådgiverteam  

 Ledelse  
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Uddannelseskarrusellen er et led i PUC’s kompetenceudviklingstilbud til medarbejdere, som derfor 

opfordres til at møde op til disse foredrag.  

I forbindelse med implementering af den fælles teoretiske referenceramme skal det tilstræbes, at 

foredragene i Uddannelseskarrusellen understøtter uddannelsesforløbet i systemisk teori og 

Recovery. 

Referencer 
Platangårdens politik for kompetenceudvikling (Intranet/politikker) 

 


