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Beskrivelse af problemet 
 

 
Løsning 

 
Deadline for 
løsning 

 
Ansvarlig 

 
Opfølgnings- 
dato 

 
Er proble-
met løst  
 

Der mangler kontorstole på Jyllingevej 
 

Der skal indkøbes kontorstole Ultimo 
Februar 
 

Lars Marts 2020 
 

 

Tunge løft ved indkøb Der er ingen medarbejdere, der skal 
bære mere man kan klare ved alene-
indkøb. Det er således en pædagogisk 
opgave at motivere og mentalisere 
sammen med beboere, at de skal gå 
med og/eller selv handle ind på et an-
det tidspunkt. Især op til og efter 
weekender. 

 
Nu. Løbende 
i hverdagen 

Ledelse og 
medarbejdere 

 
Marts 2020 

 

Alene-arbejde i hverdagen. I et lille team på 
en mindre arbejdsplads er der perioder med 
større mængder af alene-arbejde, hvilket kan 
opleves som en belastning.  

Vi skal bestræbe os på at afholde et 
’lokalt p-møde’ i hvert hus mindst 
hver 4. uge, hvor der skabes rum for 
kollegiale sparring og refleksioner ml. 
leder og medarbejdere. 

Nu og løben-
de i hverda-
gen. 

Ledelse og 
medarbejdere 

Marts 2020  

Antal medarbejdere i sommerferieperioder. 
Det opleves som en belastning, hvis der ikke 
er lavet en solid, personaledækket ferieplan. 

Vi har gennem de seneste år gjort os 
den erfaring, at der mindst skal være 
3 medarbejdere på arbejde, når der 
afvikles sommerferie.  
Ligeledes at der i ferieperioder plan-
lægges anderledes ift. hverdagens 
struktur og mængden af aktiviteter. 
 

Aktuel løs-
ning, der skal 
fastholdes de 
kommende 
år. 

Ledelse og 
medarbejdere 

September 
2020 

 

Vedligehold af huse. Det kan opleves som en 
belastning hvis haven og udearealer ikke 
fremstår pæne og nydelige i de perioder, hvor 
man som medarbejder ikke lykkes med at mo-
tivere beboerne til at gøre en indsats som et 
fælles ansvar i en pædagogisk opgave. 

Der bliver som minimum bestilt 
hjælp udefra en til to gange årligt, 
så vores huse fremstår pæne i de peri-
oder, hvor de løbende pædagogiske 
indsatser er udfordret.  

September 
2020 

Ledelse og 
medarbejdere 
 

Ultimo 2020  
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Dato: 29.10.19  Handlingsplanen er udfyldt i samarbejde med medarbejderne. 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift:   
                                          Medarbejderrepræsentant                               Leder                 

 


