
 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 
Tilbudsbeskrivelse Bevægelsesgruppen 2021 

 

Kontakt 

Bevægelsesgruppen, Kulturhuset, VASAC 

Adresse: Rosenkildevej 91B, 4200 Slagelse 

Telefon: 24907862 

Mail: emije@slagelse.dk / Behan@slagelse.dk   

 

Målgruppe 

Bevægelsesgruppen er et aktivitets- og samværstilbud for personer fra 18år med betydelig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevner. Borgere som er tilknyttet bevægelsesgruppen, har en interesse i at 

være fysisk aktive igennem forskellige idræts- og sports aktiviteter og har interesse i at indgå i et 

socialt fællesskab.  

 

Fysiske rammer  

Bevægelsesgruppen er en del af Kulturhuset som består af 4 grupper, Kunst, Bevægelse, Musik og 

Teater. Vi har et stort grupperum, som er omdrejningspunktet for hverdagen og vores aktiviteter. 

Bevægelsesgruppen har i dag tilknyttet 9 medarbejdere 2 personaler og en 2.års studerende. 

Kulturhuset ligger i et beskyttet område, hvor der er gode muligheder for vores daglige gåture, samt at 

man kan benytte vores terrasse når vejret tillader. 

 

Metode 

 

Low Arousal  

Grundtanken i Low Arousal er, at ro smitter. Derfor er det vigtigt ikke at gå med medarbejderen op i 

affekt, men i stedet træde et skridt tilbage. Derudover er det vigtigt at: 

 Undgå straffende konsekvenser og sanktioner i forhold til borgernes adfærd. 

 Arbejde med selvrefleksion. 

 Skabe positive relationer til borgerne. 

 Håndtere den udfordrende adfærd gennem for eksempel kravnedsættelse, rolig og lav 

stemmeføring og neutralt kropssprog.  
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Faglig tilgang 

 

Recovery 

 Gør ikke noget for medarbejderen. Gør noget med medarbejderen 

 Fokuser ikke kun på løsninger. Fokuser på vejen til løsningen. Bliv i nuet.  

 Lad uenigheden opstå. Forsøg ikke at undgå konflikter. Vær nysgerrig og tage den ind. 

 Hav ingen svar parat. Mød op med åbent sind. 

 Lad svarende opstå som en naturlig del af processen 

Resource fokuseret 

 Funktionsnedsættelse er en del af borgeren 

 Borgere med funktionsnedsættelse har de samme behov som alle andre 

 Selvom man har en funktionsnedsættelse, er man i stand til at træffe gode beslutninger i eget 

liv 

 Der er ikke én hjælp der passer alle 

 Værdsatte sociale roller er vigtigt for at trives  

 MÅL skal udspringe fra medarbejderen selv  

Medbestemmelse 

 Medarbejderne har muligheden for at være aktive aktører på deres arbejdsplads. Åbne dialoger 

om hvilke aktiviteter som skal afprøves indenfor gruppens ramme/fokuspunkt (bevægelse)  

 I Kulturhuset afholdes medarbejderrådsmøder, hvor medarbejderne får muligheden for at være 

medaktører på deres arbejdsplads, ved at komme med forslag om ændringer i fysiske rammer 

eller åbne op for forskellige dialoger.  

 I gruppen udarbejder vi delmål sammen med medarbejderen. Så medarbejderen har et ”fyrtårn” 

eller et mål at gå efter. Dette kan skabe en god læringsproces, hvor medarbejderen er motiveret 

i aktiviteterne, oplevelsen af en meningsfuld hverdag og engageret i sin arbejdsplads.   

Anerkendende tilgang  

Medarbejderne mødes med anerkendelse og på en måde, som validerer medarbejderens ’verdenssyn’. 

Det vil sige en tilgang, som giver gyldighed til medarbejderens tanker, følelser, ønsker og grundvilkår 

også i tilfælde, hvor medarbejderens handlinger måske er uhensigtsmæssige. (Socialstyrelsen) 

 Blive set af andre som det menneske, man er. 

 Blive taget alvorligt som menneske. 

 Blive mødt som ligeværdig. 

 Føle sig OK som den, man er. 

 

 

Dagligdagen 

I bevægelsesgruppen er vores fokuspunkt at bevare og styrke dine fysiske færdigheder og sociale 

samspil igennem de daglige aktiviteter. For at arbejde med begge fokuspunkter, laver vi mange sociale 

og fysiske aktiviteter såsom Handileg, folkedans, sanglege, gåture, gymnastik, boldspil, bowling m.m. 

som er en del af en struktureret ugeplan.  

 

Et ugeprogram kunne se således ud: 

Hver morgen efter morgenkaffen, starter vi med morgensamling ved kommunikationstavlen, hvor vi 

gennemgår hvad der skal ske den gældende dag af aktiviteter. Derudover får hver borger og personale 

på skift, muligheden for at fortælle om sig selv og om hvilke oplevelser vedkommende har haft.  

Efter kommunikationstavle laver vi gymnastik og herefter laver vi vores formiddagsaktiviteter, som 

består af: 

Mandag: 1. og 3. mandag Handileg på tværs af huset. 2. og 4. mandag sanglege 

Tirsdag: Kastelege 



 

 

Onsdag: Folkedans  

Torsdag: Multi-torsdag – aktiviteten besluttes på dagen 

Fredag: wellness; massage, fodbad, afspænding  

 

Derefter er der frokost og pause, hvor medarbejderne har mulighed for at slappe af, se video, høre 

musik eller samles i sociale fællesskaber på tværs af kulturhuset.  

Eftermiddagsaktiviteterne er ofte gåture samt andre praktiske ting, fx handleture. 

 

Alle disse aktiviteter evalueres løbende sammen med medarbejderne, for at sikre om der stadig er 

motivation til aktiviteterne.  

 

Herudover fejrer vi årets forskellige højtider. Sommetider er det i gruppen, og andre gange fejres det på 

tværs i huset. Vi fejrer ligeledes fødselsdage, afslutninger osv. Internt i gruppen. 

 

Samarbejde  

Vi har fokus på et konstruktivt og behageligt samarbejde med bosteder og hjem. Vi kommunikerer via 

e-mails og telefonsamtaler. Vi deltager i statusmøder, og inviterer til møder med bosted/pårørende, 

hvis der er behov for det. 

 

 

Dokumentation  

For hele tiden at optimere tilbuddet til den enkelte borger, benytter vi forskellige værktøjer til 

dokumentation. Vi benytter SMTTE-modellen for at, dokumentere vores planlægning af aktiviteter i 

bevægelsesgruppen. Som ekstra støtte til dokumentationen af aktiviteter benytter vi et indikatorskema, 

her krydser vi af hvor motiveret medarbejderen er inden og under aktiviteten fra en skala fra 1 til 5.  

Derudover benytter vi SMART-modellen i udarbejdelse af delmål, som hver medarbejder i 

bevægelsesgruppen arbejder sig hen imod. Dette delmål udarbejdes til et delmålsmøde, hvor 

medarbejder og personale indgår i en dialog, om hvordan det går med forrige mål, om det fortsat skal 

være det samme mål, eller om det skal tilpasses/være noget helt nyt.  

Til vores dokumentation om medarbejderens læring og dagligdag i bevægelsesgruppen, benytter vi 

Sensum Bosted, som er en platform, hvor vi kan skrive dagbogsnotater, skrive indikatorskema og 

oprette delmål.  

 

Udvikling og nye tiltag 

Bevægelsesgruppen forsøger hele tiden at nytænke/tilpasse vores arbejdsprocesser og pædagogiske 

indsatser i forhold målgruppen.  

Vores nye fokus i gruppen bliver digital dokumentation sammen med medarbejderne. Efter 

medarbejdersamtaler er vi blevet klar over at medarbejderne godt kan lide at tage billeder, samt at få 

taget billeder. Derfor vil vi med en iPad tage et par billeder dagligt, og samle dem som en slags 

oversigt over hvad vi har lavet igennem ugen. Det er påtænkt at det både er personalet og 

medarbejderne der skal være med til at tage billeder og sætte dem sammen om fredagen. Vi vil også 

bruge billederne til at få lavet noget motion, fx skal vi tage billeder af 5 forskellige træer – det kræver 

at vi går en tur ud for at finde træerne. Oversigten kan blive hængt op i grupperummet, og kan bruges 

som en samtalestarter.  

 

Herudover har vi fået et smartboard i gruppen, som vi vil implementere i vores aktiviteter. Her kan vi 

fx lave puslespil, sprænge balloner og herved få rørt sig på en sjov anderledes måde.  

 

Bevægelsesgruppen har igennem to år været en del af et projekt ”Handileg” i samarbejde med Gerlev 

legepark og Tryg fonden.  



 

 

Formålet med projektet er at anvende de gode erfaringer med legen til øget livskvalitet gennem et 

brugerinddragende aktivitets- og kursusforløb.  

Projektet skaber sammenhold blandt medarbejdere og personale på tværs af institutioner. Gennem leg 

og aktiviteter skabes et fælles 3. som danner samlingspunkt for positive relationer mellem mennesker 

med forskellige fysiske eller psykiske udfordringer. 

 

 

Praktisk info om 

 Fællesaktiviteter i Kulturhuset, tages op en gang om året. Disse aktiviteter bliver skrevet ned i 

en fælles gruppekalender som kaldes Årshjulet, så alle grupper kan følge med i, hvad der sker 

de gældende måneder. 

 I nærheden af Kulturhuset ligger Café Rose, som er et mødested og Cafe, hvor der kan købes 

frokost, kage og andre fornødenheder. Derudover bliver der spillet live musik en gang om 

måneden af Sunshine Band, som holder til i Kulturhusets Musikgruppe. 

 I bevægelsesgruppen har vi en kaffekasse, hvor man hver måned betaler 60kr til kaffe, te, 

saftevand, kakao, fødselsdagsgaver m.m. 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                               


