
 

 

PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTERS 

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN 2018 
Platangårdens kompetenceudviklingsplan beskriver fokusområder for medarbejdernes kompetenceudvik-
ling i 2018. 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 2018 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 har været i gang på Platangårdens Ungdomscenter siden 2014, og fort-
sætter i videre ind i 2018. Den metodeunderstøttende kompetenceudvikling har dels til formål at kompeten-
ceudvikle nye medarbejdere, dels fortsat at sikre løbende metodeunderstøttende kompetenceudvikling for 
alle medarbejdere. 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. 

Generel implementeringsplan 

For målrettet at øge sandsynligheden for, at de kompetenceudviklende tiltag omsættes til daglig praksis, 
skal alle relationsmedarbejdere  hver 2. måned deltage i tværgående supervisionsgrupper med PUCs in-
terne psykologer som supervisorer. Dertil kommer at alle teams har teamsupervision 1 x hver måned, og 
mulighed for ad hoc supervision og sparring via psykologer og teamkoordinatorer. Implementeringsgrup-
pen følger løbende udviklingen i de forskellige teams, og supplerer i løbet af året med yderligere kompeten-
ceudviklende tiltag, alt efter hvad der viser sig af behov og muligheder. Da de kompetenceudviklende tiltag 
er koordinerede, og tilrettelagt sammen med mødestruktur osv. gives der de bedst mulige vilkår for, at tilta-
gene også implementeres i den daglige 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 teams i nedenstående skabelon. 

 

 

METODEUNDERSTØTTENDE KOMPETENCEUDVIKLING 

Uddannelsesforløb i systemisk og recoveryorienteret tilgang og metode… 

                     Relationsmedarbejdere  

(incl. socialfagligt team og Intern UV) 

Metodeworkshops Workshop-rækken på 6 metodiske temerer, som alle rela-
tionsmedarbejdere skal igennem, fortsætter det første 
halvår af 2018 

Målgruppe Målgruppen er alle medarbejdere, som deltager i tværgå-
ende supervision 

  

 

Introduktion med til-
gang og metode 

4 timers introkursus, afholdes første gang sidst i juni md. 
og derefter ved behov 

2 dages introduktionskursus for nye medarbejdere afhol-
des når der er behov. 

Målgruppe Nye medarbejdere(incl. vikarer og  studerende) 

  

 

Recoverykonference Deltagelse på PsykoVisions recoverykonference 22. maj  

Målgruppe 15 medarbejdere sammensat på tværs af organisationen, 
så bredt repræsenteret som muligt.  

  

Nye Workshops og temaeftermiddage 

Temaeftermiddag om 
brugen af PEERS på 
PUC 

2. maj internt på PUC – Peer-gruppen står for dagen 

Målgruppe Målgruppen er relationsmedarbejdere  

  



 

 

 

Temaeftermiddag om 
responsbaseret prak-
sis(Hvorfor drikker 
Jeppe?) 

Intern temaeftermiddag, psykologerne står for dagens 
indhold 

Målgruppe Målgruppen er medarbejdere, der deltager i supervisi-
onsgrupperne 

 

Den røde tråd 

 

Temaeftermiddag i januar for introduktion af temaet 
”Den røde tråd”  

Opfølgning i efteråret i form af workshops – i september 
og oktober 

Målgruppe Målgruppen er medarbejdere, der deltager i supervisi-
onsgrupperne 

 

Brush-up på tilgang og 
metode  

 

En eftermiddag(3 timer) som brush-up på PUCs samlede 
tilgang og metode.  

Målgruppe Alle faste medarbejdere tilknyttet de tværgående super-
visionsgrupper og som har gennemgået basismoduler 

Responsbaseret prak-
sis og PEER 

En workshop som opfølgning på erfaringsdannelse og 
fortsat praksislæring ift. tidligere temaeftermiddag ift. re-
sponsbaseret praksis og PEER  

Målgruppe Alle faste medarbejdere tilknyttet de tværgående super-
visionsgrupper og som har gennemgået basismoduler 

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) 

Døgnafdelingen 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. 
De medicinansvarlige tilmel-
der løbende relevante med-
arbejdere.  

   

   
   

   
   

   
   

Psykofysisk træning Alle afdelinger Der planlægges 1 dagskurser 
i psykofysisk træning i efter-
året. Målgruppen er både 
nye medarbejdere, samt 
genopfriskning for medar-
bejdere, der har været på 2-
dages kursus tidligere.  

   

Hjertestarterkursus  16 udvalgte medar-
bejdere fra hele orga-
nisationen 

Et 4 timers kursus i oktober 
måned 

   

   
   

Administrative systemer 
(Bosted, NASA, Oracle etc.) 

  



 

 

   
   

   

   
   

VISO – uddannelse og kon-
ferencer 

VISO-teamet EVENTUELT nye VISO-medar-
bejdere på introkursus(af-
hænger af udfald af udbud) 
 
Deltagelse på VISO-konfe-
rence 

 Administration  

Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljørepræ-
sentanter  

1 medarbejder deltager i ar-
bejdsmiljø-grunduddannelse 
forår 2018 

   

   

   
   

MED-udvalgs kurser MED-udvalgets med-
lemmer 

 

   
   

   

   
Praktikvejlederuddannelse Døgnafdeling  

   
   

 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 Uddannelse (med eller uden ECTS point), 



 

 

KOMPETENCEUDVIKLING 
 

medarbejderes navne, dato, arrangør ind-
sættes nedenfor 

Døgnafdelinger Tillidsfremmende ledelse(6 dages uddannelse via 
Region Sjælland) efterår – Teamkoordinatorerne 
Christine Møller, Thomas Isaksen og Lars Hammer 

Undervisning og psykologer Diplom i ledelse, Pia Boje(med ECTS-point) 
Gruppesupervision Inpraxis, Lotte Jakobsen 
Individuelt supervisionsforløb med extern psyko-
log – Lotte Jakobsen 
Individuelt supervisionsforløb med extern supervi-
sor, Janne Dolma 

  

Socialfagligt team Master i børn og unge – Dorte Dangaard(med 
ECTS-point) 
Diplommodul, Den sociale diplomuddannelse – 
Sanne Vennike(med ECTS-point) 

Administration  

Servicemedarbejdere  

Ledelsen Diplom i ledelse, Henrik Ross(med ECTSpoint) 
Intro og udviklingsforløb MPG(Master of public 
governance) – Lisette Kaptain(med ECTS-point) 
Ledelse af strategisk kompetenceudvikling(6 da-
ges lederuddannelse via Region Sjælland – Henrik 
Ross, Charlotte Ishøy og Lisette Kaptain 
 

 

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 samt eksterne samarbejdspart-
nere, pårørende og brugere. Uddannelseskarrusellen bestå af 5 forskningsbaserede foredrag, som afholdes 
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 tilstræbes det, at foredragene i 
Uddannelseskarrusellen understøtter uddannelsesforløbet i systemisk teori og Recovery. 
 

REFERENCER 

Platangårdens politik for kompetenceudvikling (Intranet/politikker) 


