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Praktikstedsbeskrivelse for Job- og Aktivitetscenteret 

 

A. Beskrivelse af praktikstedet 
Institutionens navn: Job- & Aktivitetscenteret 

Adresse: Sandtoften 3, 2830 Gentofte 

Tlf.: 45 28 05 28 

E-mailadresse: jacinfo@gentofte.dk 

Hjemmesideadresse: www.jacinfo.dk 

Åbningstider: Mandag – fredag kl. 07.30 – 15.00 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:  
For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der 
er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor 
rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder. 

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)  

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) X 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Job- & Aktivitetscenteret (JAC) er et dagtilbud for voksne mennesker med nedsat 
fysisk og/eller psykisk funktionsevne.  
JAC hører under Gentofte Kommunes voksenpædagogiske tilbud (Social og 
Sundhed), som ydes efter Lov om Social Service §§ 103 og 104. 

Aktivitets- og samværstilbud: 
For brugere der har en meget begrænset eller ingen arbejdsevne, har vi en række 

forskellige aktivitets- og samværstilbud i henhold til Lov om social service §104. 
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Beskyttet beskæftigelse: 
For brugere med en begrænset arbejdsevne, der ikke kan være på arbejdsmarkedet, har 

vi forskellige beskyttede beskæftigelsestilbud i henhold til Lov om social service 

§103.  

Inklusion på arbejdsmarkedet 
JAC arbejder målrettet på at understøtte inklusionen af mennesker med særlige behov 

på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder forløb med afklaring og udvikling af arbejdsevne, 

kompetenceudvikling og individuel jobformidling på arbejdsmarkedet i vores særlige 

afdeling Nextjob. Målet for Nextjobs forløb er at hjælpe mennesker med særlige behov 

videre i uddannelse eller arbejde.  

STU 
For 16-25-årige, der ikke kan gøre brug af gængse ungdomsuddannelser, har vi en 

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som hører under Nextjob. Målet er at 

styrke eleverne fagligt, personligt og socialt, så de er rustet til at komme videre i deres 

voksen- og arbejdsliv. 

Beskrivelse af brugergruppen: JAC’s brugere er i alderen 16 år og opefter og modtager typisk førtidspension, 

uddannelsesstøtte, kontanthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge eller revalidering. 

 

Vores brugere har særlige behov, som typisk hænger sammen med en psykisk eller 

fysisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Det kan f.eks. være:  

 Psykiske funktionsnedsættelser som intellektuelle og kognitive forstyrrelser, 

herunder hjerneskade, udviklingsforstyrrelser som opmærksomhedsforstyrrelse 

(ADHD), autismespektrumforstyrrelse, udviklingshæmning eller 

indlæringsvanskeligheder.  

 Sindslidelser som angst, depression, bipolar lidelse, forandret 

virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, 

tilknytningsforstyrrelse og stressbelastning. 

 Fysiske funktionsnedsættelser som hørenedsættelse, 

kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse 

 Sociale problemer som udadreagerende adfærd, social isolation og 
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selvskadende adfærd. 

Antal børn/unge/voksne: JAC har ca. 180 fuldtidspladser, som er fordelt på ca. 85 værkstedspladser (§103) og 

95 aktivitets- og samværspladser (§104). Derudover har vi over 100 borgere tilknyttet 

Nextjob og yderligere 100 tilknyttet Snoezelhuset og Center for Specialterapi. 

Aldersgruppe: JAC’s brugere er i alderen 16 år og opefter. 

Arbejdsmetoder: 
Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder 
teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til 
uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) 
 

Den pædagogiske referenceramme og metode består af en mangfoldighed af metoder 

som udgør en sammensat pædagogik, idet tilbuddet har tilknyttet en meget 

differentieret borgergruppe.  

Der arbejdes blandt andet med neuropædagogik, sanseintegration, relationspædagogik, 

totalkommunikation, anerkendelse, ADL-støttende aktiviteter, situeret læring, 

sidemandsoplæring, fysiske udfoldelser, empowerment samt en inkluderende tilgang. I 

samtlige tilbud i JAC arbejdes der med individuelle læringsforløb for borgeren. De 

individuelle læringsforløb dokumenteres ved hjælp af vores eget 

effektmålingsredskab; Kompetencekompasset. De individuelle læringsmål har fokus 

på både sociale, personlige og faglige kompetencer.  

Hver afdeling har særligt tilrettelagte kurser, hvor indholdet knytter sig til 

produktionen. Kurserne afsluttes med et diplom, der tydeliggør, at borgeren har opnået 

konkrete færdigheder ved at følge kurset.  

Fysiske rammer; ude og inde: 
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) 

JAC rummer over 20 forskellige tilbud med uddannelse, aktiviteter og beskæftigelse. 

Udover tilbuddene har vi: motionsrum, Snoezelhuset, Center for specialterapi og 

Fysioterapien. 

Ansatte  
(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper) 

På JAC arbejder der: socialpædagoger, håndværkere, keramikere, speciellærere, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, jobkonsulenter, jobcoaches, kokke og administrative 

medarbejdere. 

For at understøtte det rummelige arbejdsmarked har vi også medarbejdere ansat på 

særlige vilkår og i arbejdsprøvning. 

Øvrige oplysninger For at blive studerende i JAC skal du have en ren straffeattest (JAC står for 

indsendelse af udvidet straffeattest). For alle ansatte i JAC gælder almene regler om 

tavshedspligt, oplysningspligt og magtanvendelse. Placering af studerende foregår 

internt i JAC af ledelsen. 
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Dato for sidste revidering: 2/10 – 2015 af Niels Drøschler 
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B. Uddannelsesplan 

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis 
Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode. 
Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. 

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på 
praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 
  

Vidensmål: Den studerende har 
viden om ……. 

Færdighedsmål: Den studerende 
kan …….. 

Hvordan afspejles dette i den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Forslag til litteratur 

praktikstedets målgrupper samt 
praktikstedets pædagogiske og 
samfundsmæssige opgaver, 

anvende viden om praktikstedets 
samfundsmæssige 
opgaver i tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde, 

JAC er et dagtilbud for voksne 
mennesker med  nedsat fysisk og/eller 
psykisk funktionsevne.  
JAC hører under Gentofte Kommunes 
voksenpædagogiske tilbud (Social og 
Sundhed) som gives efter Lov om social 
Service §§ 103 og 104. 

Aktivitets- og samværstilbud: 
For brugere der har en meget begrænset 

eller ingen arbejdsevne, har vi en række 

forskellige aktivitets- og samværstilbud i 

henhold til Lov om social service §104. 

Lov om social service. 

Konvention om rettigheder for personer 

med handicap (FN’s handicap konvention) 

Sagsmapper for den enkelte bruger. 

JAC’s hjemmeside 
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Beskyttet beskæftigelse: 
For brugere med en begrænset 

arbejdsevne, der ikke kan være på 

arbejdsmarkedet, har vi forskellige 

beskyttede beskæftigelsestilbud i henhold 

til Lov om social service §103.  

Inklusion på arbejdsmarkedet 
Job og Aktivitetscenteret arbejder 

målrettet på at understøtte inklusionen af 

mennesker med særlige behov på 

arbejdsmarkedet. Vi tilbyder forløb med 

afklaring og udvikling af arbejdsevne, 

kompetenceudvikling og individuel 

jobformidling på arbejdsmarkedet i vores 

særlige afdeling Nextjob. Målet for 

Nextjobs forløb er at hjælpe mennesker 

med særlige behov videre i uddannelse 

eller arbejde.  

STU 
For 16-25-årige, der ikke kan gøre brug af 

gængse ungdomsuddannelser, har vi en 

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU), som hører under Nextjob. Målet er 

at styrke eleverne fagligt, personligt og 

socialt, så de er rustet til at komme videre 

i deres voksen- og arbejdsliv. 

målsætning, tilrettelæggelse og 
organisering af pædagogisk 
praksis, herunder om 
pædagogiske metoders 
effekter, 

målsætte, tilrettelægge, 
gennemføre og evaluere 
pædagogisk praksis med 
inddragelse af viden om effekten af 
forskellige pædagogiske metoder, 

 JAC’s målsætning er:  
At udvikle sig til at være et 

kompetencecenter, der:  

- har individuelle læringsmiljøer for 

alle brugere, medarbejdere og 

JAC’s målsætning 

Organisationsdiagram 

Pædagogiske planer 

Kompetencekompasset 

Den didaktiske relationsmodel (Hiim og 
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kursister  

- er videnscenter på udvalgte 

områder inden for de områder 

missionen dækker   

- har forskningstilknytning til 

relevante uddannelsessteder, 

forskningsmiljøer o. lign.  

 

- JAC skal arbejde for inklusion på 

arbejdsmarkedet på alle niveauer 

for alle brugere, medarbejdere og 

kursister  

 

- JAC skal give valgmuligheder og 

medbestemmelse 

(karrieremuligheder) for alle 

brugere, medarbejdere og kursister  

 

- JAC skal være med til at sikre 

livskvalitet og socialt netværk for 

alle brugere, medarbejdere og 

kursister  

 

- JAC skal udvikle sine tværfaglige 

miljøer  

 

- JAC skal geares til markedsvilkår.  

 

Hippe) 

 

 

Evaluerings-, undersøgelses- og 
dokumentationsformer,  

Dokumentere og evaluere egen 
deltagelse i pædagogisk praksis, 
herunder reflektere over kvaliteten 
i egne læreprocesser,  

Voksenudredningsmetoden VUM  
Gentofte Kommune anvender 

voksenudredningsmetoden (VUM) til en 

systematisk afdækning af den enkelte 

borgers ressourcer, funktionsniveau og 
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behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i 

udredningen, med egne ønsker og behov, i 

forhold til at forbedre sit funktionsniveau 

og fungere bedst muligt i eget 

hverdagsliv. Denne udredning danner 

grundlag for indsatsen. 

 

§ 141 handleplaner og indsatsplaner  
I Gentofte Kommune arbejdes der 

systematisk med § 141 

handleplaner/bestillingsmål og 

indsatsplaner, for at sikre sammenhæng i 

den indsats, der ydes.  

 

§ 141 Handleplan  
§ 141 handleplanen tilbydes af borgerens 

sagsbehandler. I § 141 handle-planen 

beskrives det overordnede formål med 

indsatsen/støtten, og det er samtidig en 

skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal 

have støtte til. § 141 handleplanen 

udarbejdes på baggrund af borgerens 

behov, ønsker og mål og ud fra en 

funktionsvurdering.  

Såfremt borgeren ikke ønsker en § 141 

handleplan, arbejdes der alene ud fra 

bestillingsmålene.  

 

Indsatsplan  
Indsatsplanen udarbejdes på baggrund af 

kommunens konkrete bestilling ud fra 

VUM og en eventuel § 141 handleplan 

minimum 1 gang årligt. Indsatsplanen har 

til formål, at beskrive og dokumentere 
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hvordan indsatsen i § 141 

handleplanen/bestillingsmålene 

konkretiseres og omsættes i praksis. 

Planen skal samtidig danne rammen om 

det konkrete samarbejde mellem borger 

og medarbejder om de ydelser som 

borgeren modtager.  

 

Dokumentation:  
Som supplement til indsatsplanen 

anvender JAC et eget udviklet 

kompetencekompas til dokumentation og 

effektmåling af den pædagogiske indsats. 

såvel den sundhedsmæssige 
som den dannelsesmæssige 
betydning af sunde madvaner, 
måltidskultur, hygiejne og 
indeklima. 

Anvende viden om sundhed og 
sundhedsfremme i 
tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde. 

På JAC vil det pædagogiske arbejde med 

dette tema hovedsagelig have fokus på 

personlige kompetencer.  

Moderat til omfattende eller omfattende 

støtte til at udvikle eller vedligeholde 

kompetencer i forhold til at 

opnå/opretholde et godt fysisk og psykisk 

helbred.  

Sundhed er her primært kompetencer og 

færdigheder i forhold til at: opnå viden i 

forhold til sundhed og sundhedsfremme, 

spise sundt, forståelse for egen krop, at 

kunne genkende og give udtryk for 

følelser og sindstilstand, at kunne bede om 

hjælp, samt at forstå egen sindstilstands 

indvirkning på fællesskabet m.m.  

Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen 

som hans/hendes potentialer muliggør.  

Den salutogenetiske ide (Antonovsky) 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode  
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Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Praktikvejledningen bliver organiseret og tilrettelagt individuelt alt efter hvilket værksted/samværstilbud den studerende er tilknyttet. 

Den studerendes portfolio bliver inddraget efter aftale med den enkelte praktikvejleder. 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode 

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode  

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede 
målgrupper: 

A. Børn og unge med særlige behov. 

B. Mennesker med sociale vanskeligheder. 

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser 

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis. 

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske 
aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 

Vidensmål:  
Den studerende har viden 
om ……. 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske 
praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Forslag til litteratur: 

kommunikationsformer og 
relationsdannelse, herunder om 
den professionelle samtale 

kommunikere professionelt, 
etablere og indgå i professionelle 
relationer til mennesker i udsatte 
positioner, 

I JAC understøtter vi den enkelte brugers 

totalkommuniskation og anvender 

pædagogiske metoder til at udvikle og 

vedligeholde den enkelte brugers 

totalkommunikation. 

 

I JAC vægter vi relationspædagogik højt 

og anvender pædagogiske metoder med 

udgangspunkt i relations- og samspilsteori 

Det fælles tredje (Michael Husen) 

Mening skaber vi sammen (Finn 

Thomsen) 

Tæt på relationen (Bent Madsen) 
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professionsetik og pædagogiske 
værdier, 

analysere og vurdere etik, magt 
og ligeværd i sin egen og andres 
tilgang til det enkelte menneske 
og til fællesskaber, 

JAC arbejder ud fra den gældende 

lovgivning, og herudover tilstræber vi at 

sikre den enkelte brugers 

selvbestemmelsesret og integritet. JAC 

har en valgt brugerbestyrrelse der sikrer 

brugernes medindflydelse i JAC. 

Herudover arbejder vi med en 

anerkendende og inkluderende tilgang 

Konvention om rettigheder for personer 

med handicap (FN’s handicap 

konvention) 

Teori om anerkendelse (Axel Honneth) 

Teori om inklusion (Bent Madsen) 

konflikt- og voldsforebyggelse, 
konfliktnedtrapning og 
udadreagerende adfærd, 

vurdere konflikter, forebygge og 
håndtere konflikter samt 
evaluere indgreb i konflikt- og 
voldsepisoder, 

I JAC arbejder vi kontinuerligt med at 

forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe 

voldsrisikoen på arbejdspladsen. 

JAC har jævnligt fokus på området og der 

udarbejdes risikovurdering på den enkelte 

bruger. 

Teori om konflikthåndtering 

Mening skaber vi sammen (Finn 

Thomsen) 

bevægelsesmæssige, musiske, 
æstetiske og kreative processers 
betydning i den socialpædago- 
giske praksis  

tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere pædagogiske aktiviteter 
inden for udvalgte områder, 
herunder inddrage børn, unge og 
voksnes kreativitet og perspektiv  

I JAC anvendes bevægelselsmæssige, 

musiske, æstetiske og kreative processer i 

den pædagogiske praksis. Der fastsættes 

individuelle læringsmål for den enkelte 

bruger på baggrund af 

kompetencekompasset 

(læringsforudsætning) og den enkelte 

brugers ønsker og behov. 

Den didaktiske relationsmodel (Hiim og 

Hippe) 

Pædagogiske teorier der er styrende for 

læreprocessen i det enkelte læringsforløb. 

hjælpemidler og 
professionsteknologier i et lærings- 
og udviklingsperspektiv. 

vurdere og anvende 
hjælpemidler og 
professionsteknologier i 
samarbejde med mennesker med 
særlige behov med henblik på at 
understøtte udvikling og læring. 

JAC støtter den enkelte bruger i at søge 

relevante hjælpemidler, samt lære den 

enkelte bruger at anvende konkrete 

hjælpemidler 

 

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
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Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Praktikvejledningen bliver organiseret og tilrettelagt individuelt alt efter hvilket værksted/samværstilbud den studerende er tilknyttet. 

Den studerendes portfolio bliver inddraget efter aftale med den enkelte praktikvejleder. 
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C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3.praktikperiode 
 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. 

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og 
perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

Vidensmål:  
Den studerende har viden om ……. 

Færdighedsmål:  
Den studerende kan …….. 

Hvordan afspejles dette i den 
pædagogiske praksis? 
Hvordan kan den studerende tilegne sig 
dette mål? 
 

Forslag til litteratur 

institutionelle, organisatoriske og 
ledelsesmæssige rammer for 
social- og specialpædagogiske 
indsatser, 

agere professionelt inden for de 
givne institutionelle, 
organisatoriske og 
ledelsesmæssige rammer, 

JAC er en stor organisation ledet af en 

centerleder og 5 funktionsledere. JAC 

hører under Handicap og psykiatri i 

Gentofte kommune. 

 

Gentofte Kommune anvender 

voksenudredningsmetoden (VUM) til en 

systematisk afdækning af den enkelte 

borgers ressourcer, funktionsniveau og 

behov for støtte. Borgeren deltager aktivt 

i udredningen, med egne ønsker og 

behov, i forhold til at forbedre sit 

funktionsniveau og fungere bedst muligt 

i eget hverdagsliv. Denne udredning 

danner grundlag for indsatsen. 

 

I Gentofte Kommune arbejdes der 

systematisk med § 141 

Organisationsdiagram 

Omsorgskonstruktioner (Ditte Sørensen) 
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handleplaner/bestillingsmål og 

indsatsplaner, for at sikre sammenhæng i 

den indsats, der ydes.  

 

Indsatsplanen udarbejdes på baggrund af 

kommunens konkrete bestilling ud fra 

VUM og en eventuel § 141 handleplan 

minimum 1 gang årligt. Indsatsplanen 

har til formål, at beskrive og 

dokumentere hvordan indsatsen i § 141 

handleplanen/bestillingsmålene 

konkretiseres og omsættes i praksis. 

Planen skal samtidig danne rammen om 

det konkrete samarbejde mellem borger 

og medarbejder om de ydelser som 

borgeren modtager.  

 

Som supplement til indsatsplanen 

anvender JAC et eget udviklet 

kompetencekompas til dokumentation og 

effektmåling af den pædagogiske indsats. 

forskellige social- og 
specialpædagogiske tilgange og 
metoder, 

foretage en faglig vurdering af de 
metoder, som anvendes på 
praktikstedet 

I JAC anvender vi en sammensat 

pædagogik med udgangspunkt i den 

brugergruppe der er visiteret til det 

konkrete tilbud. 

I JAC arbejder vi bl.a med 

relationspædagogik, samspilspædagogik, 

totalkommunikation, anerkendelse, 

inklusion og sanseintegration 

Mening skaber vi sammen (Finn 

Thomsen) 

Teori om anerkendelse (Axel Honneth) 

Teori om inklusion (Bent Madsen) 

Teori om situeret læring (Etienne 

Wenger) 

Det fælles tredje (Michael Husen) 

Tæt på relationen (Bent Madsen) 

 

tilgrænsende fagligheder og 
rammerne for tværprofessionelt 
samarbejde, 

indgå i tværprofessionelt 
samarbejde om løsningen af 
konkrete opgaver og/eller 

I JAC arbejder der: socialpædagoger, 

håndværkere, keramikere, speciellærere, 

fysioterapeuter, 
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problemstillinger, ergoterapeuter, jobkonsulenter, 

jobcoaches, kokke og administrative 

medarbejdere. 

 

JAC’s samarbejdspartnere og 

interessenter er typisk: Sagsbehandlere, 

pædagogiske bosteder, læger, psykiatere, 

praktikinstitutioner, pårørende 

opgave- og ansvarsfordeling 
mellem målgrupperne, 
professionelle, frivillige og 
pårørende, 

redegøre for egen faglighed, 
opgaver og ansvar i et mange 
facetteret samarbejde 

JAC bestræber sig på at have et nært 

samarbejde med bosteder og pårørende. 

Bosteder og pårørende inddrages i de 

pædagogiske planer såfremt det er til den 

enkelte brugers bedste. Det pædagogiske 

lægger hos personalet i JAC. 

 

 

forandringsprocesser og 
innovation, 

deltage i udviklingen af den 
pædagogiske praksis gennem 
innovative og eksperimenterende 
tiltag, 

JAC bestræber sig at være en dynamisk 

organisation der altid sigter mod at 

udvikle sig. JAC’s målsætning er 

ambitiøs, nuanceret og bred og afspejler 

den aktuelle samfunds- og 

markedssituation.  

 

didaktiske og pædagogiske 
metoder til udvikling af 
pædagogisk praksis, herunder 
dokumentation og evaluering, og 

sætte mål, anvende 
dokumentations- og 
evalueringsmetoder og udvikle 
viden gennem deltagelse, 
systematisk erfaringsopsamling 
og refleksion over pædagogisk 
praksis 

I samtlige tilbud i JAC arbejdes der med 

individuelle læringsforløb for borgeren. 

De individuelle læringsforløb 

dokumenteres ved hjælp af vores eget 

effektmåling- og evalueringsredskab: 

Kompetencekompasset. De individuelle 

læringsmål har fokus på både sociale, 

personlige og faglige kompetencer.  

Hver afdeling har særligt tilrettelagte 

kurser, hvor indholdet knytter sig til 

produktionen. Kurserne afsluttes med et 

diplom, der tydeliggør, at borgeren har 

opnået konkrete færdigheder ved at følge 
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kurset. 

førstehjælp. udføre grundlæggende 
førstehjælp 

I JAC vægtes det højt at alle 

medarbejdere har et opdateret 

førstehjælpskursus. 

 

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode 
 

Organisering af praktikvejledning 
Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? 
Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 

Praktikvejledningen bliver organiseret og tilrettelagt individuelt alt efter hvilket værksted/samværstilbud den studerende er tilknyttet. 

Den studerendes portfolio bliver inddraget efter aftale med den enkelte praktikvejleder. 

 
 


