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WORKSHOP 4

Hvordan kan kompleksitet, faglighed og 

kompetencer omstilles til nye behov og 

strømninger? 

v/ Mette Guldbrand, centerleder, & Malene Maigatter, 

stedfortræder, Spurvetoften, Vejle Kommune



Hvordan kan kompleksitet, faglighed og kompetencer omstilles til nye behov og strømninger?

KL Social 2022





Dagens forret, hovedret og dessert!

Special Guest stars: Mette og MarieStarting: YOU!



Kompleksiteten - hvordan påvirker det jer?                                 
Del kort dine tanker med din sidemand/kvinde/person



Kompleksitet – hvordan påvirker det jer?                                 
Del kort dine tanker med din sidemand/kvinde/person





”Den kommunale budgettrold 
tager fuser på jer alle og 

snart er der vendt op og ned 
på det hele. Økonomien er i 

balance, men det er 
borgerne, medarbejderne og 

ledelsen ikke. 
Eventyret ender her. Gå til 
starten og begynd igen”. 





FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN 



En intern uddannelsessystematik                                                                           -
som gør vores medarbejdere maksimalt dygtige 

Download Spurvetoftens V.I.P program via QR koden







Vores 5 bud på kompleksitetsreducering

Fælles fokus - Kerneopgaven
Fælles forståelse - De 9 trædesten
Fælles faglighed - GRO
Fælles ansvarstagen - VIP
Fælles fremdrift - Professionel praksisfællesskab



Vores udfordringer og læring





Tak for ordet - skal vi holde kontakten?

Mette Guldbrand, centerleder
MEGUL@VEJLE.DK

Malene Overgaard, stedfortræder
MALOV@VEJLE.DK



HJÆLPER
[øget faglighed og VIP                   – hvad er 

det hos jer?]

GIVER
[en leder som ser nyt                              -

hvem er det hos jer?]

”NOGEN”
[borgerne sættes i fokus – hvem er det 

hos jer?]

”NOGET”
[de 9 trædesten                        - hvad er det 

hos jer?]

MODSTANDER
[modstand mod forandring                                  

– hvad er det hos jer?]

MODTAGER
[ledergruppe og personale               – hvem 

er det hos jer?]

”Kampen mod kompleksiteten” // hvordan lyder jeres eventyr?

KL Social 2022 // Spurvetoften



Teknologisk pædagogik i et 
kompleksitetsreducerende perspektiv

V. ASK-Tech medarbejder Mette Damkjær og Projektleder Marie Holm



Teknologisk pædagogik

• Behovsafdækning før teknologien.

• Redskab i værktøjskassen.

• Ikke nødvendigvis noget der sættes strøm til.

Teknologisk 
pædagogik

Strukturværktøjer

HjælpemidlerASK



Talking mats  

• Alle mennesker har ret til at give deres mening til kende.

• Talking mats er et redskab til symbolstøttet samtale.

• Mange anvendelsesmuligheder.



Overvej med din sidemand:
Reducerer eller øger vi 

kompleksiteten når borgeren får 
mulighed for at give udtryk for egne 

ønsker og drømme?



Know Me 
– Fælles forståelse af borgerens kommunikation

• Du kan ikke-ikke kommunikere. Alt adfærd er mulig kommunikation.

• Ressourcepersoner omkring en borger får en fælles platform til at 
reflektere over borgerens handlemåder. 

Borger

Bosted

PårørendeDagcenter



3 ingredienser til at
geare din organisation til pædagogisk teknologi

Systematisering: Fra procesfokus til projektfokus

Italesæt mindset: Mulighed for at afprøve og afgøre om et 
teknologisk redskab er relevant.

Sæt fokus på relationel koordinering og kapacitet.
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