
 

Praktikstedsbeskrivelse 
Faxe Sociale Udviklingscenter 

 

Beskrivelse af borgerne på stedet 

FSU favner flere forskellige målgrupper: 

- En målgruppe er visiteret efter servicelovens § 103 og 104. Dvs. mennesker med psykisk 

og fysisk nedsat funktionsevne, samt mennesker med særlige sociale problemer 

- En anden målgruppe er arbejdsledige som visteres efter Lov om Aktiv Beskæftigelse. 

det vil typisk være mennesker som efter den ny kontanthjælpsreform kategoriseres 

som aktivitetsparate, men der kan også være mennesker som er uddannelsesparate. 

Typisk vil målgruppen i FSU som er visiteret efter LAB-loven, have forskellige 

vanskeligheder med at opnå og fastholde arbejde eller uddannelse på henholdsvis 

det ordinære arbejdsmarked  og i det ordinære uddannelsessystem. 

- Den tredje målgruppe er unge under 25 år, som ikke har ressourcer til at gennemføre 

en ordinær ungdomsuddannelse – heller ikke med støtte. Denne målgruppe vil typisk 

være karakteriseret ved nedsat funktionsevne. Det kan være ADHD, Autisme, 

hjerneskade, psykisk udviklingshæmmet m.m. 

 

Personalesammensætning 

FSU består af en tværfaglig personalegruppe og rummer håndværkere, ufaglærte, 

pædagoger, ernæringsassistenter, lærere og kontorfunktionærer. 

 

Beskrivelse af personalets opgaver med borgerne 

Opgaverne består i at understøtte personlig udvikling med henblik på at mestre eget liv 

og deltage i samfundet.  

 

Opgaverne i FSU omfatter således både konkrete omsorgsopgaver (fx hjælp og støtte 

ved spisning og toiletbesøg), pædagogisk støtte, samt mange forskellige praksisopgaver, 

der udføres sammen med målgruppen – lige fra det kreative, over håndværk og 

serviceopgaver, til landbrug.    

 

Mål/ideologi for arbejdet med borgerne 

Tilgangen er et grundlæggende og anerkendende princip om at mennesker er 

værdifulde. Det handler om at bidrage til og understøtte den enkeltes personlige og 

faglige udvikling, således at vedkommende kan opnå størst mulig selvstændighed, samt 

realisere sit potentiale for at deltage i og bidrage til fællesskabet 

 

Der anvendes 4 betegnelser som dækker over de forskellige persongrupper i FSU. 

 

 Personale = ordinært ansat (herunder elever og studerende i praktik)) 

 Medarbejdere = ansatte i beskyttet beskæftigelse, samt beskæftigelse efter § 104 i 

SEL 

 Kursister = borgere visiteret til aktivering fra Jobcentret 

 Elever = STU 

 



Læringsmiljø på stedet 

Målgruppen i FSU er som nævnt tidligere relativt bred. Det betyder også at læringsmiljøet 

er mangfoldigt og at man derved har mange muligheder.  

 

Det betyder samtidig en kollegial forventning om at tage ansvar for både sine ene og de 

fælles opgaver. Man  er på den måde som studerende en del af personalegruppen og 

bidrager til arbejdsfælleskabet som helhed. 

 

Vejledere på stedet (vejleders funktion) 

Vejleder afhænger af, hvor i FSU man placeres under praktikforløbet. Men vejleder har en 

pædagogisk eller tilsvarende uddannelse (minimum på PAU-niveau) 

 

Vejleders funktion er at vejlede og støtte eleven/ den studerende i forhold til det konkrete 

fokus for praktikken.  

 

Arbejdsplan tilrettelæggelse (har eleverne vagter på stedet?) 

Primært dagvagter fra mandag – fredag. Tidsrummet kan svinge fra tilbud til tilbud, men 

ligger i øjeblikket primært i tidsrummet 7:30 – 16:00. en dag om måneden til klokken 18 

grundet personalemøde 

 

Forventninger til eleverne 

At eleverne tager ansvar for egen læring. Det betyder, at den enkelte elev forventes at 

være aktiv og (med-)initiativtagende omkring sit praktikforløb.  

 

En god praktik er et samarbejde, mellem elev, vejleder øvrige kolleger og studerende, 

samt ledelsen.  

 

Hvorledes kan der arbejdes med praktikmålene? 

Praktikmål konkretiseres og fastsættes som udgangspunkt sammen med vejleder og 

øvrige berørte kolleger. Der skal være sammenhæng mellem funktion, opgaver og 

praktikmål 

 

Beskrivelse af planlægning af vejledertimer (1 ½ time om ugen) 

Aftales ved praktikstart og er dialogbaseret. Der kan i den forbindelse være små opgaver 

og ”lektielæsning” fra gang til gang. 

 

Hvorledes kan eleverne koble teori og praktik på stedet 

Ved at være observerende i praktikken og være opmærksom på den lærte teori. Ved at 

koble det sete og oplevede med den teori man lærer/ har lært bruger man refleksion. 

Bruge vejledertimerne, samt have en tæt kontakt til personalet i det daglige. 

 

Og evt. mere hvis I ønsker… 

Praktikforløbet vil indledes med en konkret tilrettelagt introduktion, som i videst mulig 

omfang vil omfatte alle tilbud i FSU. 

 

 


