
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbudsbeskrivelse Kecon – VASAC Slagelse 
 
Kernemålgruppen i maskinværkstedet på Kecon 

Borgere mellem 18 år og pensionsalderen, som pga. nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på 
normale vilkår på arbejdsmarkedet.  
I perioder er der borgere i praktik som er i afklaringsforløb for afdækning 
af fremtidig forsørgelse. 
 

Fysiske rammer 
Vi er beliggende Industrivej 34 4230 Skælskør, lidt udenfor byen, men med 
gode busforbindelser og parkeringsforhold. 
Vi arbejder på en maskinfabrik som en inkluderende del af virksomheden. 
Borgeren skal være mobil da vi går og står en del. 
Borgeren skal være selvhjulpen mht. toiletbesøg. Der er ikke tilknyttet 
handicaptoilet.  

 
Faglig tilgang 
Der arbejdes med afsæt i en Recovery-orienteret rehabiliterings-tilgang, 
som sikrer, 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 
Vores arbejde med de 3 kompetenceområder er målrettet ud fra opgaverne 
i forbindelse med arbejdet i maskinværkstedet. 

 
Metode 
Vi arbejder ud fra princippet om udvikling i nærmeste udviklingszone 
(NUZO). 
Som metode anvendes bl.a. sidemandsoplæring, visuel og verbal 
instruktion. Vi tager i videst muligt omfang hensyn til individuelle 
læringsstile. 
I forbindelse med NUZO arbejder vi ud fra den overbevisning at læring 
foregår i socialt samspil mellem mennesker og samfund. 
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Side2/2 Udviklingen betragtes som en dialektisk proces, hvor individet påvirker og 
bliver påvirket. 
Forandring og læring foregår i et tæt sammenspil mellem det at kunne 
handle, være aktiv og virksom. 

 
For at styrke sociale og arbejdsrelaterede fællesskaber. 
Vi arbejder i et team og er opmærksomme på at bruge hinandens 
forskellige kompetencer og opfordrer borgeren til at bruge deres kollegaer 
når de har brug for hjælp. 
Vi holder morgenmøder hvor dagens opgaver gennemgås– samt evt. 
informationer, for at fremme dialog og fælles forståelse 
Vi holder sommerfest og julefrokost sammen med kollegaer på VASAC i 
Slagelse. 
Der holdes formøde til medarbejderrådsmøder 4 x årligt. 

 
Effektmåling og kompetenceafdækning 
Vi udarbejder sammen med borgeren læringsplaner hvor der sættes helt 
konkrete mål for borgerens ønsker i forhold til arbejde. Desuden 
udarbejdes der delmål hvis det vurderes at være nødvendigt for at nå 
målene, disse evalueres mindst 1 x årligt  
Udover læringsplaner udarbejder vi kompetence afdæknings skemaer, som 
forholder sig konkret til opgaverne der udføres, disse evalueres også mindst 
1 x årligt. 
 
 

 

 

  

 


