
 

Bofællesskabet Svanepunktet 

 

I praktik 2 har vi af forventninger til dig som elev at du: 

 

-Læser papirerne du får udleveret dag.1 omkring, ”Introduktion til nye 

medarbejdere”. 

-Er møde stabil og møder ud fra din tildelte vagtplan, er du forsinket skal du kontakte 

Svanepunktet. 

-At du overholder din tavshedspligt. 

-At du er åben og nysgerrige i det daglige arbejde, og stiller spørgsmål til hvis du har 

underen til arbejdsgangene eller borgerne. 

-At du videregiver observationer til øvrige kollegaer, og selv har et ansvar for at få 

oplæring samt kompetencer til at udføre de forskellige opgaver. 

-Er fagligt interesseret og engageret i de 20 mål du skal arbejde med igennem 

uddannelsen, samt selv har ansvar for at fokusere på at nå målene.   

-At du kobler din teoretiske viden til praksis i mødet med borgerne. 

-Arbejder sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende hos borgerne.  

-At du reflektere over dine egne, samt andres handlinger og tilgange til borgerne i 

huset. 

-At du arbejder personcenteret med fokus på borgerens livshistorie, livskvalitet og 

selvbestemmelsesret. 

-At du samarbejder tværfagligt med øvrige faggrupper som læger, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter samt hjemmeplejen.  

-Møder forberedt op til dine ugentlige vejledningstimerne med din vejleder.  

-At du dokumentere dine observationer og handlinger med fokus på de 12 

sygeplejefaglige problemområder, samt pædagogiske notater.  

-At du bruger din logbog til dagens refleksioner. 

-At du deltager aktivt i team møderne, med fokus på faglig dialog. 

-forstår rollen som professionel i arbejdet som SSA i mødet med borgeren.  

-Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø på Bofællesskabet Svanepunktet, med henblik på 

gensidig respekt samt vise ansvar til de arbejdsopgaver der skal løses. 

 



 

Svanepunktets kerneopgave er udarbejdet ud fra § 105 tilbud efter serviceloven, med 

§ 85 støtte.  

 På Svanepunktet tror vi på et menneskesyn hvor dine drømme, ønsker og 

udvikling er i fokus uanset funktionsniveau. 

 På Svanepunktet samarbejder vi med dig om, at bevare og udvikle dine 

kompetencer, ressourcer og støtte dig i din med- og selvbestemmelse. 

 På Svanepunktet støtter vi dig i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som 

muligt, og ud fra din definition af livskvalitet.  

 

Du vil have en ugentlig læsedag dag på Svanepunktet og skal være tilgængelig i huset 

hvis der er brug for din hjælp.  

Vi ser frem til en god kommende Praktik 2, og du er altid velkommen til at henvende 

dig til din vejleder hvis du har nogle spørgsmål, eller har nogle personlige 

udfordringer som vi skal tale om.  

 

 

 


