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Læringsplan samværsaktivitet:
Samværsaktivitet:

Eksternt arbejde.
Samværsaktivitetens pædagogiske formål/læringsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At kunne møde til aftalt tid i relevant arbejdsbeklædning, og med en arbejdsparat indstilling
At beboeren opfatter sig som en del af et meningsfyldt arbejde
At beboeren opfatter sig som en del af arbejdsmarkedet
At beboeren opfatter sig som en del af et arbejdsfællesskab
At lære beboeren at få indsigt i/overblik over et helt forløb og delprocesserne i en
produktion
At kunne samarbejde med kolleger
At kunne udføre anviste opgaver fra arbejdsgiver og/eller kolleger
At beboeren opfatter sig som en ansvarlig part i et løn- og arbejdsgiverforhold
At kunne være medansvarlig for at sygemelde sig eller aftale øvrige ændringer i
arbejdsplanen

Samværsaktivitetens nærmere indhold:
Lokal Brugs:
• At holde gårdspladsen rundt om butikken pæn og ryddelig
• At sortere flasker
• At flytte returemballage fra butik til lagerrum
• At rydde op og feje i baglokalet
Lokal Tømrer:
• At rydde op og feje på værkstedet
• At gå til hånde ved mindre enkle opgaver
• Div. forefaldende arbejde efter anvisning
Lokal Graver v. Kirke:
• At holde kirkegården pæn og ryddelig
• At rydde op og feje på anviste områder
• At gå til hånde ved mindre enkle opgaver
• Div. forefaldende arbejde efter anvisning

Lokal vognmand:
• At være med til at læsse- og aflæsse lastbilen ved kørsler for/til firmaer og private kunder
• At påhægte/af hægte presenning over lasten
• At vaske lastbilen
• At tanke diesel på lastbilen

Dagtilbuddets opfølgning på de enkelte arbejder:
•
•
•
•
•
•

Kontaktperson hjælper med indkøb af relevant arbejdsbeklædning
Kontaktperson kan være behjælpelig med transport til arbejdspladsen i særlige tilfælde
Kontaktperson har ugentlig kontakt med borgeren vedrørende trivsel på arbejdspladsen og
udførte arbejdstimer
Kontaktperson aflægger besøg på borgerens arbejdsplads efter behov, mindst 2 gange årligt
Kontaktpersonen har telefonisk kontakt med borgerens arbejdsplads efter behov
Kontaktperson har ansvar for at udfærdige en samarbejdsaftale imellem arbejdsgiver,
arbejdstager og kontaktperson i forbindelse med arbejdets opstart
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