
 

 

Praktikstedsbeskrivelse 
 

Beskrivelse af Praktiksted 
Frederiksgadecenteret er et dejligt plejecenter i flere plan, beliggende midt i Haslev by. Centeret 

er bygget i 1921 og bygget til og om af flere omgange senest i 2016. Der er 45 plejeboliger. 

 

Plejeboligerne består af 2 værelse lejligheder af forskellige størrelser samt enkelte 1 værelse 

lejligheder. 

 

Vi arbejder ud fra Faxe kommunes værdigrundlag, ud fra en anerkendende tilgang og hvor dialog, 

tillid, og helhed er nøglebegreber 

Samt vores vision, hvor vi ønsker: 

 at Frederiksgadecenteret skal være et godt sted at bo, leve og dø. 

 at have et positivt og værdifuldt samarbejde beboer, pårørende og personalet imellem. 

 At Frederiksgadecenteret er en rigtig god arbejdsplads, hvor personalet kan udvikle sig 

både personligt og fagligt. 

 

 

Pjece velkommen til Frederiksgadecenteret: 

http://www.faxekommune.dk/frederiksgadecentret-0 

 

Personalesammensætning 
Der arbejdes i 2 team, team Atriumgården og team Glasgangen, men teamene har et tæt 

samarbejde. 

 

Personalet består af en centersygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, sygehjælper, social- 

og sundhedshjælper, flexjobber og husassistenter. 

 1 centersygeplejerske. 

 5 dagvagter social og sundhedsassistenter  

 11 dagvagter social- og sundhedshjælper. 

 8 dagvagter med aftenvagter (blandet vagter) alle SSH 

 8 aftenvagter, heraf 2 social og sundhedsassistenter, 6 social og sundhedshjælper. 

 4 nattevagter, heraf 2 social og sundhedsassistenter 2 social og sundhedshjælper. 

 2 flexjobber  

 1 aktivitetsmedarbejder 

 3 husassistenter 

 

Beskrivelse af personalets opgaver med borgerne 
Personalets opgaver er, at udføre personlig og praktisk bistand (serviceloven § 83) til beboerne ud 

fra deres visitation og Faxe kommunes serviceniveau, samt ud fra den rehabiliterende tankegang. 

 

http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/kvalitetsstandarder_2018.pdf 

 

 

At udføre opgaver i forbindelse med de sundhedsfaglige problemstillinger (sundhedsloven § 138) 

 

Mål/idelogi for arbejdet med borgerne 
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med hverdags rehabilitering, for at bevare og/ 

eller træne beboerens færdigheder. 

 

http://www.faxekommune.dk/frederiksgadecentret-0
http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/kvalitetsstandarder_2018.pdf


 

 

 

Vi arbejder med kerneopgaven ud fra ”at beboeren skal have mulighed for et godt liv hver dag” 

 

Læringsmiljø på stedet 
Der arbejdes ud fra Faxe kommunes elevbog med mind map, kompetenceskema samt tango kort. 

Læringsmiljø er praktisk udførsel koblet til teorien. 

Der planlægges med en vejledertime og 3 studietimer ugentligt på arbejdsstedet. 

 

Vejledere på stedet (vejleders funktion) 
2 social- og sundhedsassistenter, der er ansvarlige praktikvejleder. 

1 social- og sundhedshjælper, der er praktikvejleder 

 

Det er vejleder, der som udgangspunkt afholder forventning-, midtvejs-, og slutsamtalerne samt de 

ugentlige vejledermøder. 

 

Arbejdsplan tilrettelæggelse (har eleverne vagter på stedet?) 
Der planlægges et 4 ugers rul med dagvagter og med weekend vagter efter overenskomsten, der 

kan forekomme ændringer med rettidigt varsel. 

Som elev kan du ønske at komme i vagter, hvis dette er relevant for dine mål. Dette aftales og 

planlægges med praktikvejleder. 

 

Forventninger til eleverne 
Aktiv og ansvarlig omkring egen uddannelse. 

Som elev indgår du som en kollega i teamet, vi regner med dig og har brug for dig samt glæder os 

til samarbejdet med dig. 

 

Hvorledes kan der arbejdes med praktikmålene? 
Som elev tildeles du 3-5 beboere, hvor der er mulighed for at koble praksis og teori op imod 

målene for praktikken. 

Det forventes, at du er reflekterende omkring egen og kollegaers handlemåde, er aktiv i teamet i 

dialogen og planlægningen af plejen til beboerne, samt er tro mod disse beslutninger. 

 

Som elev kan du bruge alle kollegaer i teamet ud over din praktikvejleder. 

 

Beskrivelse af planlægning af vejledertimer (1 - 1 ½ time om ugen) 
Den ugentlige vejleder time planlægges fra uge til uge sammen med praktikvejlederen. 

 

Det forventes at du som elev er forberedt via logbog og kompetenceskemaer samt skriver referat 

fra mødet, som skal afleveres til vejleder. 

 

Hvorledes kan eleverne koble teori og praktik på stedet. 
Som elev forventes det, at du arbejder ud fra de problemstillinger beboeren har og herunder 

kobler teorien på, samt at du videns deler dine daglige observationer, handlinger og 

bevægegrunde for handlingerne med øvrige kollegaer.  

 

 
Dato: 20-9-2018 


