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HVERDAGSGUIDER - BAGGRUND

• 2015 – 2016: Behov for fokus på image og kommende rekrutteringsudfordringer

• FOA Horsens og Horsens Kommune havde og har fælles mål:
At gøre SOSU-faget attraktivt!
At fremme stolthed over sit fag
At give mod og lyst til, at fortælle om den velfærd SOSU-hjælpere og –
assistenter skaber dagligt 

• Udviklingsproces på tværs – HR, Velfærd- og Sundhedsstaben og Sundhed & 
Ældre med et 2-dags undervisningsforløb, der er udviklet i fællesskab med to 
undervisere, ledere, medarbejdere og TR´ere fra Sundhed og Ældre og FOA

• Kurset afholdes 1-2 gange årligt



HVERDAGSGUIDER OG HVERDAGSPRAKSIS 
BAGGRUND

• Afholdt 7 kursusforløb 

• I alt uddannet 170 hverdagsguider fordelt rundt om i Sundhed og Ældre

• 2 kursusdage – www.respond.dk; Sascha Amarasinha, underviser

• Netværksmøder – 2 om året, faciliteret af underviser

• 1 konference i 2018 – den næste er på vej i 2022

• Mulighed for at bidrage med gode historier, når medierne, direktøren, 
politikerne eller andre efterspørger det. Horsens Kommunes Facebook side er 
også et sted, hvor man kan ”komme af med” sin historie…. 

http://www.respond.dk/


HVERDAGSGUIDE 2.0 - NARRATIVER

NU:
• Fortæller vi de gode historier
• Anerkender vi os selv og hinanden
• Er vi synlige
• Er vi fagligt stolte
• I dag fortæller vi, at værdig behandling af ældre og 

svage kræver mange forskellige kompetencer og dem 
leverer vi

• Tør vi stå frem og spørge om råd og hjælp og tilbyde 
vores hjælp til hinanden

• I dag kan vi fortælle hvilken velfærd vi bidrager til



HVERDAGSGPRAKSIS 2.0 
– det nye narrativ i sloganform

Vi sejrer – hver dag!
Vi finder løsninger – hver dag!
Vi har hjertet med – hver dag!
Vi lærer af hinanden – hver dag!



HVERDAGSGUIDE 2.0 
– uddannelse (2 dage)

Når deltagerne går fra kurset, har de prøvet at:
• Forstå hvad en god guide i hverdagen kan/skal 
• Fortælle og genkende en god historie 
• Lytte aktivt og stille konstruktive spørgsmål 
• Fået vist, at Horsens kommune gerne vil fortælle 

historierne videre
• Oplevet, hvordan de kan hjælpe med at finde 

hverdagsløsninger uden at være eksperterne



HVERDAGSGUIDE

Dag II

Kollegasparring

SOSU og monopolet

Energi Medier

Den gode 
guide

Hvad nu?

DAG I

Fortællerkraft

Den gode historie

Hvorfor? Holdet

Kunsten 
at lytte

Mandat



NETVÆRKSMØDER
Hverdagsguider mødes 2 gange om året

Formål og funktion
• Skabe følelse af netværk

• Genopfriske mindset

• Få ny energi til at markere sig som 
hverdagsguide i dagligdagen

• Rollemodel – hvordan gør jeg en 
forskel

• Introducere nye tiltag

Form og indhold
• Snakke, lytte og reflektere

• Få gentaget hvad og hvorfor

• Fejre succeser

• Sætte nye mål 



HVERDAGSGUIDE - RESULTATER

Horsens Kommune har en række 
ambassadører, der kan
• Byde velkommen til et dejligt fag
• Støtte kollegerne, hvor det kan være 

svært
• Bidrage til at tale faget op
• Være kritiske og reflekterende over 

egen praksis
• Fremme det gode arbejdsmiljø


