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Konkret udmøntning af det pædagogiske 

værdigrundlag 

 
Vores overordnede mål er at yde omsorg og støtte til beboerne og   

gøre det muligt for dem at leve et så selvstændigt liv som muligt med 
så høj grad af selvbestemmelse som muligt. Samtidig vil vi gerne 

støtte beboerne i at kunne fungere i et socialt fællesskab. 

 
Vi søger at målrette vores arbejde bedst muligt ved at have tre 

værdier som omdrejningspunkt for vores praksis: 

 Respekt 

 Imødekommenhed 

 Selvbestemmelse 

 
Således arbejder vi med respekt i praksis: 

 Vi inddrager beboeren i alle beslutninger og er lydhøre over for 
hans eller hendes ønsker. 

 Vi udviser ydmyghed og anerkendelse over for beboerens 
beslutninger og ønsker. 

 Vi accepterer den enkeltes valg og interesserer os for den 
enkeltes følelser og sociale liv. 

 Vi afpasser ansvar over til beboeren, så meget som han eller hun 

formår at kunne påtage sig. 

 Vi går i dialog med beboeren og afprøver de ønsker, han eller 

hun har, i det omfang det er muligt. 

 Vi respekterer den enkeltes følelser og forudsætning. 

 
Således arbejder vi med imødekommenhed i praksis: 

 Vi forsøger at sætte os i beboerens sted/forståelsesramme og gå 
ind i en ligeværdig interaktion (handling). 

 Vi arbejder på at få et grundigt kendskab til alle beboer, samt 
udvikle kommunikation og omgangsformer, der er tilpasset den 

enkelte. 

 Vi vejleder, støtter og yder omsorg til beboerne, så de kan 

fastholde deres udvikling og videreudvikle sig. 
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Således arbejder vi med selvbestemmelse i praksis: 

 Vi tilbyder beboerne et forberede møde, til den årlige § 141 

handleplan en gang om året i samråd med relevante 
samarbejdspartnere efter beboerens eget valg. 

 Vi arbejder sammen med beboerne omkring deres individuelle 
mål fra handleplanen. 

 Vi afholder beboermøde hver anden måned. 

 Vi udarbejder sammen med den enkelte beboer en plan for 

indholdet af beboernes hjemmedag, som justeres løbende. 

 Vi støtter beboeren i at udtrykke ønsker og behov i dagligdagen. 

 Vi støtter ideer og forslag fra beboeren. 
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