
 
 

 
 

VEGA-PRAKSIS-NETVÆRKSDAG for medarbejdere og ledere i netværket 
 

Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 10-15 
Plejecenter Liselund, Liseborg Hegn 10 A-D, 8800 Viborg 

 
10.00-10.15: Kaffe og ankomst.  
 
10.15-10-45: Velkommen, hvorfor er vi her, og hvad skal vi i dag? 
  
10.45-12.00: Workshops: Alle medbringer en idébeskrivelse hjemmefra, og uddyber den i den valgte workshop. 
Idebeskrivelserne udstilles derefter og samles i et katalog, som sendes ud til deltagerne.  
 
12.00-12.30: Frokost og udstilling af ideer 12.30-13.30: Medarbejdere fra Liselund fortæller hvordan de arbejder 
tværfagligt med det gode hverdagsliv.  
Herefter rundvisning på Liselund. 
  
13.30-13.50: Kort oplæg om hvordan man kan plante en idé derhjemme. 
  
13.50-14.30: Arbejde med egne kolleger om hvilke ideer, der skal plantes i ny jord derhjemme og hvordan. 
 
14.30-15.00: Kaffe og opsamling: Hver arbejdsplads fortæller hvad de er blevet inspireret af, og hvad de går hjem og 
gør. Evaluering af dagen og forslag til hvordan vi fortsætter.   
 
 
 
 

Vælg en af følgende workshops.  

 
Adgangsbillet er en beskrivelse af en god idé fra egen arbejdsplads (skabelon tilsendes ved tilmelding): 

1. Mad og måltider: Der er nye toner på vej - duften skal tilbage i køkkenerne, men er det nok? Hvordan bliver 
måltiderne en del af den gode hverdag for beboerne? Hvad skal der til for at vi skaber stjernestunder i køkkenet og 
ved spisebordet? Fortæl om EN god ting I gør derhjemme, som virker.  

2. Udeliv: Kommer beboerne udenfor en dør -- og hvordan gør I? Hvem hjælper jer, og hvordan hjælper I dem der 
hjælper jer? Tag jeres mest velfungerende idé til udeliv med og fortæl de andre om den! 

3. Samtalen med beboeren: Snakker vi om noget, der betyder noget?  Hvad spørger vi til ved indflytning? Hvordan 
bliver livshistorien levende hos os? Kan vi også snakke om ensomhed og død? Kom med jeres gode idé til den 
nærværende samtale med beboeren om livet før og nu.  

4. Samskabelse: Hvem hjælper jer med at skabe gode hverdage? Hvordan bliver jeres plejecenter til en levende og 
åben del af lokalsamfundet? Kom med jeres bedste idé til samarbejde med børnehaven og skolen om 
generationsmøder, eller til hvordan I skaber gode hverdage sammen med frivillige eller pårørende.  

 

	


