Vega Netværket inviterer til
ÅBENT SEMINAR

FLERE HÆNDER til MERE LIV - hvordan?
Hvor: Social & SundhedsSkolen,
Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning
Hvornår: 14. maj 2020 kl. 9.00-15.00
Det koster: 750 kr.
3 gratis pladser til arbejdspladser, der er medlemmer af Vega
Når der spares, skæres der ind til benet. I år har mange kommuner valgt at spare klippekortordninger og
oplevelsesmedarbejdere væk for at få enderne til at nå sammen. Der er akut mangel på varme hænder og for få unge, der søger ind i sosufaget. Men hvordan bliver det attraktivt at gå ind i et fag, hvis det at
skabe stjernestunder i hverdagen ikke er med til at give jobbet mening? Er det overhovedet muligt at
skaffe faglært personale nok - eller er vi nødt til at overveje, hvordan mange forskellige slags "hænder"
kan skabe det gode hverdagsliv for de ældste og svageste?
På seminaret kan du møde netværkets medlemmer, som kommer fra uddannelser og arbejdspladser
indenfor området. Kom og hør hvordan der arbejdes med mesterlære som en ny vej ind i uddannelsen med mentorordninger for unge med anden etnisk baggrund - og med at sikre det attraktive
arbejdsmiljø, så flest muligt møder op på arbejde hver dag. Hør hvordan der samarbejdes med den
lokale præst, med skolen og med frivillige med passion - ja kort sagt: hvordan der indgås partnerskaber
på kryds og tværs for at skaffe flere hænder til at støtte det gode hverdagsliv for gamle.
Kom og bliv inspireret - og deltag i debatten om en stor og aktuel udfordring!

Sæt derfor kryds i kalenderen og kom til HERNING d. 14. maj. Vi glæder os til at se dig!
Ret til ændringer forbeholdes

PROGRAM VEGA SEMINAR 14. maj 2020
9.00-9.30:

Ankomst og kaffe

9.30-9.45:

Velkomst. Derefter korte oplæg til eftermiddagens workshops:

9.45-10.00: MESTERLÆRE - en ny vej til flere hænder i ældreområdet

Jannie Lund Gade, HR-chef, og Marianne Kristensen, teamleder og vejleder, Kær Pleje&Omsorg
KÆR Pleje&Omsorg fra Holstebro og Privat Pleje og Omsorg fra Herning har i samarbejde med
Social&Sundhedsskolen i Herning valgt en alternativ tilgang til at få uddannet flere medarbejdere, ved at
investere i uddannelse til deres ufaglærte medarbejdere. Kom og hør om ideerne og de pædagogiske og
didaktiske tanker, der ligger bag. Ved workshoppen over middag medvirker desuden:
Rhina Høj Eriksen, afdelingsleder for rekruttering og efter-/videreuddannelse og
Inge Dolmer, uddannelseschef, begge fra Social&Sundhedsskolen, Herning

10.05-10.20: DER ER HÆNDER DERUDE - men vi skal tænke ud af boksen!

Krista Sørensen, Teamkoordinator, Ældrecenter Kastaniehaven, Give
Der er så mange praktiske opgaver der skal løses hver eneste dag. Hvis vi KUN ser, at de flere hænder skal sidde
på uddannet sosu-personale, så har vi en kæmpe udfordring! Der ER hænder derude, hvis vi har mod til at
handle, tænke ud af boksen og være kreative. Det er tvingende nødvendigt at vi gør noget aktivt nu - men også
på langt sigt. Krista Sørensen fortæller om sine erfaringer som mentor for medarbejdere med udenlandsk
baggrund, og om mulighederne for at ansætte folk i såkaldte hybridjobs. Hun er også tovholder på Relations
Netværket, hvor et plejecenter adopterer en skoleklasse fra 1. klasse og til de går ud af 9. klasse. Når de unge
mennesker kommer 3 dage om året på læringsbesøg på plejecentret, er det med til at ændre den generelle
opfattelse af, hvad man laver som sosu-uddannet, og på sigt er håbet at flere vil søge ind på uddannelsen.

10.25-10.40: OMSORG FOR MEDMENNESKET - kirken og kommunen i samarbejde

Marie Holst Henriksen, Aktivitetsmedarbejder, Horsens Kommune
Diakoni er kirkens omsorg for medmennesket og en af kirkens kerneopgaver, og her findes en ofte overset
ressource i forhold til at skabe liv og indhold i ældres hverdag. Maries oplæg handler om hvordan der i Horsens
kommune lige nu er fokus på samarbejdet mellem de kommunalt ansatte aktivitetsmedarbejdere og kirken - med
det mål at skabe mere liv i gamles hverdag. Der arrangeres udflugter, gudstjenester og fællesspisning. Aktuelt er
der opstartet Salmesang for demensramte, og Marie vil fortælle om erfaringerne med samarbejdet.

Kort pause
11.00-11.15: FRIVILLIG MED EN PASSION

Louise Rønne Bengtson, Oplevelsesmedarbejder, Aarhus Kommune
I Aarhus kommune arbejder Oplevelsesklyngen for at finde frivillige, der har en passion eller evner, som de kan
byde ind med på plejehjemmene. Det kan være en, der ved en masse om musik, som kommer og holder
musikforedrag, eller en, der elsker at komme ud i naturen, og som godt vil tage en med under armen. Som noget
nyt tilbyder vi vores frivillige på plejehjemmet kurser, som er særligt tilrettelagt til dem, og vi er i gang med at
udarbejde et kursuskatalog.

Ret til ændringer forbeholdes

11.20-11.35: FLERE PÅ ARBEJDE - HVER DAG

Susanne Kongerslev Andersen, Leder af Demensenheden Viborg
At skaffe flere hænder handler også om at nedbringe sygefraværet og at skabe den gode arbejdsplads, hvor
medarbejderne har lyst til at komme på arbejde, fordi de oplever at blive set og hørt og at de kan være fagligt
stolte af det arbejde, de leverer.
Susanne Kongerslev Andersen fra Viborg Kommune vil dels fortælle om et stort sygefraværsprojekt i Omsorg, og
om hvordan man arbejder med tværfaglighed på Pleje- og omsorgscenter Liselund, hvor både terapeuter og
pædagoger har plejeopgaver, men alligevel oplever at deres særlige faglighed bliver brugt og respekteret i
teamet.

11.40-12.00: BRUGER VI HÆNDERNE RIGTIGT?

Birgitte Højlund, projektleder Sundhed og Omsorg, Syddjurs Kommune
I den bedste mening har vi skabt et system, hvor der muligvis aldrig kommer til at være nok af de hjælpende
hænder. Årsagerne er mange: en generel forfaldshistorie om alderdommen og indholdstømning af relationer med isolation og ensomhed som resultat, forventninger fra de gamle selv og deres familie om at få (mere) service
for skattekronerne, ufleksible kommunale systemer, som ikke kan tilpasses menneskers forskellighed, en
ressourcekrævende henvisningskultur osv.
I mit oplæg vil jeg give både gamle og nye eksempler på, hvordan de hænder, vi trods alt har, kan bruges med
større omtanke, så der bliver tid og rum til at støtte det gode hverdagsliv for gamle.

12.00-12.45: Frokost. I frokostpausen vælger man 2 workshops.
12.45-13.30: Første runde workshops med oplægsholderne
13.45-14.30: Anden runde workshops med oplægsholderne
14.30: Kaffe og kage i auditoriet og opsamling
15.00: Farvel og på gensyn fra Vega!

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2020
Send gerne invitationen videre til andre, der kunne være interesserede

Tilmeld dig på Vegas hjemmeside
OBS: De første tre pladser er gratis for medlemmer.
Det er vigtigt af hensyn til forplejningen, at alle tilmelder sig (også oplægsholdere)
Vega Netværkets har i mange år sat fokus det levede liv i alderdommen og hvordan vi i praksis kan medvirke til at skabe det
gode hverdagsliv. Netværket er en del af Dansk Gerontologisk Selskab. Se mere på www.danskgerontologi.dk

Ret til ændringer forbeholdes

