
Kernemålgruppen I Medieshoppen 
 

Borgere mellem 18 og pensionsalderen, som pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på 
arbejdsmarkedet.  
Borgere med særlige sociale problemer herunder autisme, som ikke kan påtage sig et or-
dinært arbejde eller deltage i et tilbud om aktivering eller opnå ansættelse i job med løntil-
skud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
Borgere benævnes medarbejdere. 
 
Forudsætningen er interessen- og lysten til at indgå i et fagligt grafisk læringsmiljø. 
 

Fysiske rammer 
 

Medieshoppen er placeret på gågaden i Slagelse Centrum, i gadeplan. 
 
 

Faglig tilgang 
 
Vores pædagogiske ramme tager afsæt i en Recovery-orienteret rehabiliterings-tilgang, 
som sikre, at medarbejderen føler sig hørt og respekteret. Vi arbejder i et anerkendende 
pædagogisk miljø hvor vi har fokus på den enkeltes kompetenceudvikling indenfor det: 
Sociale 
Faglige  
Personlig 
 
Læringsyn: Vygotsky siger, at læring foregår i socialt samspil i en interaktion- mellem 
mennesker og samfund. Ifølge Vygotsky foregår al udvikling indenfor nærmeste udvik-
lingszone. Udviklingen betragtes som en dialektisk proces, hvor individet påvirker og på-
virkes. Forandring og læring foregår i et tæt samarbejde med det at handle, at være aktiv 
og virksom. 
 

Metode 
NUZO, den nærmeste Udviklingszone er en pædagogiske metode 
som understøtter medarbejderen i dennes udvikling  - ved at lære og være aktiv i hverdags-
praksis, i interaktionen og i arbejdsfællesskaber. 
Vi arbejder ud fra zonen for nærmeste udvikling, som er betegnelsen på forskellen mellem 
det, medarbejderen er i stand til at klare på egen hånd og det medarbejderen kan klare 
med hjælp – og i den forskel ligger udviklingen. 
Via denne teori følger vi medarbejderens spor og opmuntre, støtter og udfordre til at få 
troen, modet på egen kunnen. 
Vi finder det vigtigt at bruge hinandens ressourcer og lære i fællesskaber og 
derved bliver sidemandsoplæring central. 
Vi arbejder derfor med sidemandsoplæring som sideløbende formaliseret metode til at 
fremme læring på jobbet. 
Målet er at medarbejderen bliver i stand til at mestre en defineret arbejdsopgave / område. 
For at vide hvordan medarbejderen lærer – og ved at tage udgangspunkt i medarbejdernes 
styrkesider og ressourcer, arbejder vi med læringsstile, for at genkende hvor medarbejde-
ren lærer bedst. 



 
I forhold til bestemte målgrupper – herunder autister arbejder vi ligeledes med delelemen-
ter af metoden TEACCH – i forbindelse med visualisering og strukturering af dagens ar-
bejdsopgaver. 

 
For at styrke sociale og arbejdsrelaterede fællesskaber. 
 
Vi ved det er i relationen vi udvikler os – i fællesskab og i samspil med andre. Derfor ligger 
vi i Medieshoppen stor vægt på at skabe forskellige lærings-og arbejdsmiljøer, hvor man 
lære af hinanden og med hinanden. 

 
Derudover får den enkelte medarbejder mulighed for, at bidrage med egne ideer og hold-
ninger, bliver set og hørt og være en del af et arbejdsfællesskab ved bl.a at-  
 
Deltage i de daglige morgenmøder 
Formål: 

 At skabe et forum hvor omdrejningspunktet er fælles fokus fra dagens begyndelse 

Overordnende mål: 

Lære at indgå i et fælleskab –og deltage aktivt i morgenmødet og derigennem tilegne sig viden 

om - og have indflydelse på dagens program og opgaver.  

For at skabe større ejerskab, styrke de indbyrdes relationer og sikre øget indflydelse og selvbe-

stemmelse på dages opgaver.  

 
Deltage i husmøder 
Formål 

Husmødet har til formål at skabe et forum, hvor medarbejderen kan øve sig i at fortælle sin hi-

storie der vedrører arbejdslivet 

Overordnende mål: 

At styrke det personlige udtryk og fremme dialogen mellem medarbejdere.  

Lære at blive interesserede i hinanden 

 
Et godt arbejdsmiljø fremmer kreativiteten, trivsel og arbejdsglæden. Derfor lægger vi vægt 
på, at man behandler kolleger på en venlig, hjælpsom – og hensynsfuld måde. 
Hver 3 uge afholdes der husmøde, hvor ideer til f.eks. smartere arbejdsgange, justeringer 
af arbejdet, bekymringer for kolleger og øvrige informationer behandles:  
 
Deltage i Medarbejderrådsmøder 
 
Formålet: 
Er at give medarbejdere et kendskab til og lære at være en del af et større arbejdsfællesskab. At 

give mulighed for at føle dig inddraget i et arbejdsfællesskab hvor overordnende beslutninger 

træffes. 
Overordnende mål: 

Lære at indgå i medarbejderrådsmødets struktur og relationer og lære at træffe en personlig be-

slutning og formidle i et større forum. 

Lære at indgå i fællesskaber, hvor demokratiske beslutninger træffes. 

 
 



Derudover 

 Løser medarbejderne arbejdsopgaver i fællesskab, 
 f.eks. processen i at samarbejde om at trykke en trøje….. 
 en er god til at pille trykket og anden er god til at sætte trykket lige på tøjet og en 
tredje er god til at trykke trøjen. 

 opfordrer vi til, at medarbejderne hjælper hinanden og henvender sig til hinanden 
f.eks. i frokostsituationen hvor praktiske opgaver klares i fællesskab. Dette kan 
fremhæve det sociale tilhørsforhold. 

 Vi tilbyder diverse arrangementer bl.a. Åbent Hus arrangementer. Her er medarbej-
derne medansvarlige for at få arrangementet udført i samarbejde. 
Dette skaber ligeledes en fælles oplevelse og styrker sammenholdet. 

 Vi laver ture ud af huset, hvor vi bl.a. besøger hinanden, får indblik i hinandens liv 
og får større forståelse for hinanden. 

 Vi holder fælles julefrokost og sommerfest, hvor vores arbejdsindsats fejres. 
 

Effektmåling og kompetenceafdækning 
Vi laver læringsplaner med hver enkelt medarbejder hvor konkrete mål sættes – og evalue-
res efter et år. 
 
Vi kompetence afdækker medarbejderne inden for faglige, sociale og personlige kompeten-
cer 1 x årligt. 
 
Vi bruger SMART modellen til at planlægge, udføre og evaluere . 
 
 


