
Temadag 

Socialpædagogisk dokumentation, lev 
op til kravene på området 

Der stilles mange krav til dokumentation på bosteder, og det 
kan være svært at få det til at hænge sammen i en travl 
hverdag. 

På temadagen er der fokus på at få dokumentationen til at 
være et fagligt redskab, der både støtter op om borgerne- og 
det pædagogiske personale. 

De skærpede regler omkring dokumentation af socialpædagogisk 
praksis, er ofte en udfordring for personalet. I faget er der 
mange ildsjæle der brænder for deres arbejde, de gør dagligt en 
forskel for mange mennesker. De jonglerer og holder mange 
bolde i luften, samtidig bevarer de overblikket og har fokus på de 
faglige mål og kerneopgaven. 

Dokumentationen og de mange stive krav, kan ofte blive 
betragtet som tidskrævende unødvendigt arbejde, der tager tid 
og fokus fra borgerne. Personalet kan have brug for støtte og 
inspiration, til at bruge dokumentationen som et vigtigt fagligt 
arbejdsredskab. Et arbejdsredskab der kan være med til at skabe 
overblik, og kontinuitet i det pædagogiske arbejde med 
borgerne. 

Dokumentation af det daglige pædagogiske praksis, er med til at 
sikre borgerens rettigheder. Samt med til at skabe et 
sammenhængende billede af den faglige tilgang og pædagogiske 
praksis. Personalet laver et kæmpe stykke arbejde, der ofte er 
med til at gøre den rette forskel i borgerens liv. Deres arbejde 
efterlader sig spor, det har en effekt. Det er disse spor der gerne 
skal vise sig i dokumentationen, hvad er det der har fungeret 
godt, og hvad har fungeret mindre godt- eller slet ikke. God og 
fyldestgørende dokumentation kan bruges konflikt 
forebyggende, vi kan blive klogere på hvad vi kan og ikke kan 
gøre i en optrapningsface, når vi opsamler data. 

 

 

 



Kurset henvender sig til pædagogisk personale 
samt ledere på bosteder.  

På temadagen forsøger vi at skabe en rød tråd, en tråd 
der binder det daglige pædagogiske arbejde sammen 
med dokumentationen på en konstruktiv måde. 
Undervisningen laves praksisnær, hvor vi skaber 
sammenhæng mellem krav og kursisternes daglige 
praksis. 

Indhold: Kurset bygger på teori koblet på praksis. 
Dagen vil byde på oplæg, med mulighed for spørgsmål i 
plenum i forhold til egen praksis. Opdag- eller 
genopdag glæden ved at dokumentere din daglige 
praksis.  

Underviser: Psykoterapeut, Helle Black Jensen. 27 års 
praksis erfaring i psykiatrien. Har været teamleder, 
afdelingsleder og områdeleder på bosteder for voksne. 
Har mange års praksiserfaring med dokumentation og 
de krav der stilles eksternt. Nuværende arbejdsfelt: 
faglig konsulent og underviser i EKKOakademi.  

 

 

Program: 

8.30 – 9.00  Morgenmad 

9.00 – 10.30 Intro 

  Lovgivning og krav fra eksterne 

!0.30 – 10.45 Kaffepause 

10.45 – 12.15 Kontinuitet i forløbet med 
  dokumentation som  
  sparringspartner 

12.15 – 13.00 Frokost 

13.00 – 14.30 Den daglige dokumentation 

14.30 – 14.45 Kaffepause 

14.45 – 15.30 Statusrapporter og effektmåling  

15.30 – 16.00 Evaluering og afslutning 

 

 

 

 



 


